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historie, skiller kejser Marcus Aurelius sig ud som en særegen og fremsynet leder. Han var i besiddelse af

egenskaber, der er en moderne leder værdig. Han havde omsorg for fattige, tænkte i menneskerettigheder og
havde en høj moral. Han levede næsten op til Platons utopiske forestilling om den optimale regent. Lise
Søelund har i sin gennemgang af kejseren sit fokus på den filosofiske side af hans liv, mere end på det

biografiske og historiske. Og tegner de linjer i hans liv og ledelse, der peger frem mod nutiden, og samlæser
ham med de filosoffer, han deler tanker og lære med. Bogen er tiltænkt den læser, der har brug for en enkel
indføring i politik og idehistorie under kejser Aurelius. Bogen er også velegnet til undervisning på gymnasie-

og seminarieniveau.
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