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Čia nusakoma pagrindinė knygos mintis: moralė atspindi tai, ko
žmonės norėtų ir koks turėtų būti pasaulis, o ekonomika atspindi tai, kaip iš tiesų tas pasaulis sukasi.

Kodėl įprastinė nuomonė taip dažnai yra klaidinga? Kaip „ekspertai" - nuo kriminologų iki nekilnojamojo turto agentų ir politologų iškraipo faktus... Kodėl žinojimas, ką ir kaip reikia matuoti, yra modernaus gyvenimo supratimo raktas? Kas yra „Keistonomika"?

1. KĄ BENDRA TURI MOKYTOJAI IR SUMO IMTYNININKAI?
Čia mes tyrinėjame motyvacijos grožį ir jos tamsiąją pusę - sukčiavimą.

Kas sukčiauja? Beveik visi... Kaip sukčiauja sukčiai ir kaip juos pagauti? Pasakojimas apie Izraelio vaikų darželius... Kaip staiga dingo septyni milijonai amerikiečių vaikų... Sukčiai Čikagos mokytojai...
Kodėl tyčia pasiduoti yra blogiau, negu sukčiaujant laimėti... Ar sumo imtynės - nacionalinis Japonijos sportas - yra korumpuotos? Ką
suprato bandelių pardavėjas - žmonės yra sąžiningesni, negu mes
manome.

27

2. KUO PANAŠUS KUKLUKSKLANAS IR NEKILNOJAMOJO
TURTO AGENTŪRA?
Čia teigiama, kad nėra galingesnio ginklo už informaciją, ypač
kai ta informacija piktnaudžiaujama.
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Atskleidžiamos kukluksklano paslaptys... Kodėl bet kokios srities ekspertas turi visas sąlygas pasinaudoti jumis... Piktnaudžiavimo informacija priešnuodis - internetas... Kodėl naujas automobilis, vos tik išriedėjęs iš parduotuvės, akimirksniu tampa daug pigesnis... Nekilnojamojo turto agentų gudrybės: ką iš tikrųjų reiškia „gerai išsilaikęs"...
Ar Trentas Lottas yra didesnis rasistas už eilinį „Silpnosios grandies"
dalyvį... Kas meluojama interneto pažinčių puslapiuose?

3. KODĖL NARKOTIKŲ PREKEIVIAI VIS DAR GYVENA SU
SAVO MAMYTĖMIS?
Dažnai paaiškėja, kad įprastinė nuomonė yra pramanų, savanaudiškų interesų ir siekiamo patogumo voratinklis.

79

Kodėl ekspertai dažnai išgalvoja statistikos duomenis: lėtinės halitozės atradimas... Kaip užduoti gerą klausimą... Sudhiro Venkatesho ilga, keista kelionė kreko lindynėje... Gyvenimas - tai turnyras... Kodėl
prostitutės uždirba daugiau negu architektai... Ką bendra turi narkotikų prekeivis, mokyklos futbolininkas ir redaktoriaus padėjėjas... Kuo
kokaino produkto kreko išradimo efektas buvo panašus į nailono kojinių išradimo efektą? Ar krekąs juodaodžiams amerikiečiams buvo pats
baisiausias dalykas, nutikęs nuo Jimo Crow laikų?

4. KUR DINGO VISI NUSIKALTĖLIAI?
101
Čia su nusikalstamumu susiję faktai atskiriami nuo išgalvotų dalykų.

Ką Nicolae Ceausescu išsiaiškino - ypač žiauriai - apie abortus... Kodėl 7-asis dešimtmetis buvo puikūs laikai būti nusikaltėliu... Manote,
kad kylanti ekonomika paskutiniame dešimtmetyje buvo kliūtis, sustabdžiusi nusikalstamumą? Pasvarstykite dar kartą... Kodėl mirties bausmė neatbaido nuo nusikaltimų... Ar iš tikrųjų policininkai mažina nusikalstamumą... Visur vien kalėjimai, kalėjimai... Kas iš tikrųjų yra ginklas?... Kodėl pirmuosius kreko pardavėjus galima lyginti su „Microsoft" milijonieriais, o vėlesnių laikų kreko pardavėjus - su Pets.com...

Plėšrūnas prieš seną žmogų... Jane Roe, nusikalstamumo mažintoja:
kaip viską pakeitė tai, kad buvo legalizuoti abortai.

5. KAIP TAPTI PUIKIAIS TĖVAIS?
125
Čia įvairiais aspektais nagrinėjame, ar turi reikšmės tai, kaip jūs
auklėjate savo vaikus.

Perėjimas nuo tėvystės meno iki tėvystės mokslo... Kodėl vaikų auklėjimo ekspertai mėgsta mirtinai gąsdinti tėvus... Kas pavojingesnis, šautuvas ar baseinas? Baimės ekonomika... Įkyrių tėvų ir natūralaus auklėjimo painiava... Kodėl gera mokykla ne taip svarbu, kaip jūs galėtumėte manyti... Juodaodžių ir baltųjų mokymosi rezultatų skirtumas bei
„elgtis taip, kaip baltasis"... Aštuoni dalykai, kurie lemia, dėl ko vaikui seksis mokslai, ir aštuoni, kurie nieko nereiškia.

6. TOBULAS VAIKŲ AUKLĖJIMAS, II DALIS, ARBA AR ROSHANDA
MIELIAU PASIRINKTŲ KITĄ VARDĄ?
151
Čia įvertiname pirmą oficialų tėvų veiksmą - vaiko vardo rinkimą.

Berniukas, vardu Winner (Nugalėtojas), ir jo brolis, vardu Loser (Nevykėlis)... Tik juodaodžiams ir tik baltiesiems būdingi vardai... Kultūrų segregacija: kodėl „Seinfeld" niekada nepateko į juodaodžių žiūrovų populiariausių televizijos laidų penkiasdešimtuką... Jeigu jūsų vardas tikrai netikęs, ar turėtumėte jį pasikeisti?... Turtingųjų ir beturčių
vardai (ir kaip vieni virsta kitais)... Britney Spears: tik simptomas, o
ne priežastis... Ar Avivą taps naująja Madison?... Ką jūsų tėvai norėjo pasakyti pasauliui, duodami jums vardą.

EPILOGAS. DU KELIAI Į HARVARDĄ
173
Šiame skyriuje rašoma apie tai, kaip patikima informacija susiduria su gyvenimo atsitiktinumais.
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