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præsenterer etiske grundbegreber som næstekærlighed, det gode, den rette handlen, praktisk fornuft og

moralsk følelse.

Som dig selv er skrevet som en lærebog, men kan anvendes som alment tilgængelig håndbog om de
argumenter og tankegange, der indgår i den aktuelle etik- og værdidebat.
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