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Köszönetnyilvánı́tás

Megtiszteltetésnek érzem, hogy az évek során a globális felmelegedéssel kapcsolatos kérdésekről számtalan emberrel beszélgethettem, vitázhattam velük, műveiket olvashattam, és ihletet merı́thettem belőlük. Nem tudom ezt eléggé megköszönni nekik – a velem azonos és ellentétes nézeteket vallóknak egyaránt.
Mindenképpen szeretnék hálás köszönetet mondani a
terület valamennyi tudósának – az egyetemeken és a kutatóintézetekben dolgozóknak, az éghajlat szakértőitől a közgazdászokig –, akik oly sokféleképpen mérik és modellezik
a világot, majd összerendezik, és nyilvánosságra hozzák a
könyvemben is szerepeltetett információkat. Munkájuk nélkül nem folytathatnánk érdemi vitát.
Köszönettel tartozom továbbá azoknak az éghajlati szakértőknek és társadalomtudósoknak, akik részben vagy egészben elolvasták a könyvet, értékes ötleteket adtak, és több
ponton is pontosı́tották a gondolataimat. Sokan közülük
ilyen vagy olyan okokból nem kérnek a köszönetből. És természetesen itt is érvényes a szokásos figyelmeztetés: a könyv
tartalmáért egyedül én felelek.
Szeretnék köszönetet mondani Henrik Meyernek a folyamatos és hasznos visszajelzésért, Ulrik Larsennek a hasonlataim csiszolásáért, Egil Boisennek a segı́tségéért és a
cı́mjavaslatért, Richard Tolnak a gazdasági érvek finomı́tásáért, Roger Pielkének a hasznos tanácsokért és ezért a könyvért, David Youngnak a mondanivalóm pontosı́tásáért, Chris
Harrisonnak, amiért emlékeztetett a többi nézőpontra, és
mentoromnak, Jørgen Poulsennek, amiért folyamatosan em-
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lékeztetett a nagy egészre. Köszönet illeti a Copenhagen
Consensus Centerben dolgozó nagyszerű kollégáimat is:
Tommy Petersent, Clemen Rasmussent, Elsebeth Søndergaardot, Sonja Thomsent, Tobias Bangót és Maria Jakobsent.
Sokat segı́tettek a Knopf kiadó kiváló munkatársai, nem
utolsósorban a szerkesztőm, Marty Asher, aki fáradhatatlanul sarkallt jobb és világosabb fogalmazásra, valamint Edward Kastenmeier, Zachary Wagman és Arianna Cassidy.
Köszönettel tartozom továbbá a korrektornak, Timothy
Mennelnek, aki az angoltudásomat javı́tgatta. És végül hálásan gondolok mindazokra, akik a könyv értékesı́tésében
segédkeznek: Paul Bogaards, Erinn Hartman és Christina
Malach. Köszönöm Jerry Scottnak, hogy rábeszélt a könyv
megı́rására, és köszönöm az ügynökömnek és kollégáinak,
hogy az első perctől kezdve hittek bennem.
Könyvem röviden foglalkozik egy bonyolult kérdéskörrel. Ha azonban azt akarjuk, hogy a demokráciáinknak szava
legyen a legfontosabb nemzedéki küldetés kiválasztásában,
gyorsan és széles körben kell terjesztenünk az információkat. Ha az olvasó többre kı́váncsi, figyelmébe ajánlom a brit
Cyan kiadónál megjelenő hosszabb, számos ábrát és lényegesen több magyarázatot tartalmazó változatot.
Bár természetesen mindent megtettünk a pontos tájékoztatás érdekében, hibák biztosan előfordulnak a könyvben. A honlapomon – http://www.lomborg.com – igyekszem
közzétenni az esetleges tévedéseket.
A globális felmelegedés egyike a huszonegyedik században ránk váró számos problémának. Remélem, hogy ez a
könyv is segı́t a prioritások kitűzésében és a jövő jobbra fordı́tásában.
Bjorn Lomborg
Koppenhága, 2007. május
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