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“One of the most important books I’ve ever read—an
indispensable guide to thinking clearly about the
world.” – Bill Gates
“Hans Rosling tells the story of ‘the secret silent
miracle of human progress’ as only he can. But
Factfulness does much more than that. It also explains
why progress is so often secret and silent and teaches
readers how to see it clearly.” —Melinda Gates
"Factfulness by Hans Rosling, an outstanding
international public health expert, is a hopeful book
about the potential for human progress when we work
off facts rather than our inherent biases." - Former U.S.
President Barack Obama
Factfulness: The stress-reducing habit of only carrying opinions for which you have strong
supporting facts.
When asked simple questions about global trends—what percentage of the world’s population live in
poverty; why the world’s population is increasing; how many girls finish school—we systematically
get the answers wrong. So wrong that a chimpanzee choosing answers at random will consistently
outguess teachers, journalists, Nobel laureates, and investment bankers.
In Factfulness, Professor of International Health and global TED phenomenon Hans Rosling,
together with his two long-time collaborators, Anna and Ola, offers a radical new explanation of
why this happens. They reveal the ten instincts that distort our perspective—from our
tendency to divide the world into two camps (usually some version of us and them) to the way we
consume media (where fear rules) to how we perceive progress (believing that most things are
getting worse).
Our problem is that we don’t know what we don’t know, and even our guesses are informed by
unconscious and predictable biases.
It turns out that the world, for all its imperfections, is in a much better state than we
might think. That doesn’t mean there aren’t real concerns. But when we worry about everything all
the time instead of embracing a worldview based on facts, we can lose our ability to focus on the
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things that threaten us most.

Inspiring and revelatory, filled with lively anecdotes and moving stories, Factfulness is an urgent
and essential book that will change the way you see the world and empower you to respond
to the crises and opportunities of the future.
--“This book is my last battle in my life-long mission to fight devastating ignorance…Previously I
armed myself with huge data sets, eye-opening software, an energetic learning style and a Swedish
bayonet for sword-swallowing. It wasn’t enough. But I hope this book will be.” Hans Rosling,
February 2017.
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Rosling Rönnlund & Ola Rosling -, The regular type of help documentation is really a hard copy
manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC
or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because factfulness are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for
just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your factfulness so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
factfulness are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
Here is the access Download Page of FACTFULNESS PDF, click this link below to download or read
online :
Download: factfulness PDF
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. We
also have many ebooks and user guide is also related with factfulness on next page:
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baixar A sutil arte de ligar o f*da-se livros gratuitos (PDF, Mobi) Mark
Manson [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se-pdf-gratis1293280123.pdf

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar para pensar
positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por não ver o lado bom de
estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento pessoal, mentalização positiva —...

baixar Um marido de faz de conta livros gratuitos (PDF, Mobi) Julia
Quinn [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/um-marido-de-faz-de-conta-pdf-gratis1446785086.pdf

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi ferido
durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de uma tia ou se
casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico, determinada a cuidar do
irmão....

[PDF]

baixar O milagre da manhã livros gratuitos (PDF, Mobi) Hal Elrod -

http://brpdfango.tk/baixar/o-milagre-da-manh-c3-a3-pdf-gratis1155673257.pdf

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8 horas da
manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o nosso potencial e as
nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor alcance níveis de sucesso jamais...

[PDF]

baixar Me Poupe! livros gratuitos (PDF, Mobi) Nathalia Arcuri -

http://brpdfango.tk/baixar/me-poupe-pdf-gratis1381518235.pdf

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os melhores (e os
piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos desejos e necessidades do
presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer com o seu dinheiro. Sei também que
muita gente...

[PDF]

baixar Aprendizados livros gratuitos (PDF, Mobi) Gisele Bündchen -

http://brpdfango.tk/baixar/aprendizados-pdf-gratis1436286070.pdf

Uma oportunidade para conhecer profundamente uma das brasileiras mais respeitadas do século. A
caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul, numa casa com cinco irmãs, jogando
vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época, a carreira dos sonhos de Gisele estava bem...
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baixar 21 lições para o século 21 livros gratuitos (PDF, Mobi) Yuval
Noah Harari [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/21-li-c3-a7-c3-b5es-para-o-s-c3-a9culo-21-pdf-gratis1358749440.pdf

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e o que
podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares, cataclismos
ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news ou a ameaça do
terrorismo? O que...

[PDF]

baixar No meu sonho te amei livros gratuitos (PDF, Mobi) Abbi Glines

http://brpdfango.tk/baixar/no-meu-sonho-te-amei-pdf-gratis1446919143.pdf

Na noite da formatura, Vale McKinley sofre um terrível acidente de carro. Junto com ela está
Crawford, seu namorado, que acaba entrando em coma. Eles pretendiam aproveitar o verão fazendo
planos para a universidade, com um futuro brilhante cheio de possibilidades. Agora, Vale passa
longos dias...
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baixar O poder do hábito livros gratuitos (PDF, Mobi) Charles Duhigg

http://brpdfango.tk/baixar/o-poder-do-h-c3-a1bito-pdf-gratis1254052358.pdf

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o sucesso é
entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante os últimos dois
anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou de fumar, correu uma
maratona e foi...

[PDF]

baixar Minha história livros gratuitos (PDF, Mobi) Michelle Obama -

http://brpdfango.tk/baixar/minha-hist-c3-b3ria-pdf-gratis1389262107.pdf

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com uma vida
repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma das mulheres mais
icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos Estados Unidos — a primeira afroamericana a...

[PDF]

baixar Mindset livros gratuitos (PDF, Mobi) Carol Dweck -

http://brpdfango.tk/baixar/mindset-pdf-gratis1254106060.pdf

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de psicologia na
Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação, desenvolveu, ao longo
de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude mental com que encaramos a vida,
que...
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baixar A mágica da arrumação livros gratuitos (PDF, Mobi) Marie
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Kondo -

http://brpdfango.tk/baixar/a-m-c3-a1gica-da-arruma-c3-a7-c3-a3o-pdf-gratis986814410.pdf

Prepare-se para conhecer o método de arrumação que vem conquistando milhões de adeptos pelo
mundo afora. A japonesa Marie Kondo, consultora e especialista no assunto, vai ajudar você a
organizar sua casa e sua vida – de uma vez por todas. Quantas vezes você já...
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baixar A vegetariana livros gratuitos (PDF, Mobi) Han Kang -

http://brpdfango.tk/baixar/a-vegetariana-pdf-gratis1436354468.pdf

A vegetariana, romance perturbador e único, tem sido apontado como um dos livros mais
importantes da ficção contemporânea – e uma introdução à fecunda literatura produzida na Coreia
do Sul. "… Eu tive um sonho", diz Yeonghye, e desse sonho de sangue e escuros bosques nasce
uma...
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baixar O poder da ação livros gratuitos (PDF, Mobi) Paulo Vieira -

http://brpdfango.tk/baixar/o-poder-da-a-c3-a7-c3-a3o-pdf-gratis1098942616.pdf

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho e não
gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com frustração? De
se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você acha que essas são situações...
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baixar Lucky Jim livros gratuitos (PDF, Mobi) Kingsley Amis -

http://brpdfango.tk/baixar/lucky-jim-pdf-gratis1446477888.pdf

Jim Dixon está em uma situação delicada. Não sabe se conseguirá manter sua posição como
professor de história medieval na universidade, já que para isso teria que publicar um artigo que lhe
valesse a admiração da academia. Como se não bastasse, ele também deve cultivar um bom...

baixar A menina da montanha livros gratuitos (PDF, Mobi) Tara
Westover [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-menina-da-montanha-pdf-gratis1427786090.pdf

Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez em uma sala de aula. Nascida nas
montanhas de Idaho, Estados Unidos, era a caçula de sete irmãos. Guiados pelo fanatismo do pai,
todos estavam sempre se preparando para o fim do mundo, estocando conservas e dormindo com
uma mala pronta...

baixar Não se preocupe comigo livros gratuitos (PDF, Mobi) Bruno
Levinson & Marcelo Yuka [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/n-c3-a3o-se-preocupe-comigo-pdf-gratis819260260.pdf

Novembro de 2000. Nove tiros. Um dos mais contundentes e brilhantes músicos da geração 90,
Marcelo Yuka, na época compositor e baterista da banda O Rappa, viu a vida se transformar ao ser
alvejado por bandidos. Até então, sua trajetória seguia o caminho do melhor dos sonhos e, como ele
mesmo...
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baixar A puta do Leblon livros gratuitos (PDF, Mobi) José Eduardo
Alcázar [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-puta-do-leblon-pdf-gratis1322280417.pdf

Toldas Pereira é detetive particular no Rio de Janeiro. Os casos que aparecem para resolver não são
lá essas complicações. Já foi o tempo em que detetive particular se metia com coisa graúda,
chantagem, sequestro, assassinato. Hoje, todo mundo mata todo mundo, sequestro já não dá...

baixar Enfeitiçado pela Paixão livros gratuitos (PDF, Mobi) Maisey
Yates [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/enfeiti-c3-a7ado-pela-paix-c3-a3o-pdf-gratis1181723693.pdf

Autora best-seller do The New York Times.Primeiro livro da minissérie "Amores Inesperados"."Você
será minha!" Com sua identidade preservada, Allegra Valenti adentra o baile de máscaras mais
glamouroso da Itália, determinada a aproveitar seus últimos momentos de liberdade antes do
casamento...

baixar Jejum Intermitente: Tudo o que precisa de saber para perder
peso e ter uma vida livros gratuitos (PDF, Mobi) Eden Keller [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/jejum-intermitente-tudo-o-que-precisa-saber-para-perder-pdf-gratis134771160
5.pdf

Se existisse um plano alimentar que possibilitasse queimar mais gordura, aumentar a massa magra e
aproveitar os benefícios de uma vida mais saudável, mais longa e mais produtiva, você gostaria de
saber mais sobre ele? Então é o livro que você estava esperando. O motivo pelo qual a maioria das...
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baixar Homo Deus livros gratuitos (PDF, Mobi) Yuval Noah Harari -

http://brpdfango.tk/baixar/homo-deus-pdf-gratis1159456393.pdf

O futuro visto por um dos grandes pensadores da atualidade: isto é Homo Deus. Neste Homo Deus:
uma breve história do amanhã, Yuval Noah Harari, autor do estrondoso best-seller Sapiens: uma
breve história da humanidade, volta a combinar ciência, história e filosofia, desta vez para
entender...

baixar As coisas que você só vê quando desacelera livros gratuitos
(PDF, Mobi) Haemin Sunim [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/as-coisas-que-voc-c3-aa-s-c3-b3-v-c3-aa-quando-desacelera-pdf-gratis12858001
82.pdf

De tempos em tempos, surge um livro que, com sua maneira original de iluminar importantes temas
espirituais, se torna um fenômeno tão grande em seu país de origem que acaba chamando a atenção
e encantando leitores de todo o mundo. Escrito pelo mestre zen-budista sul-coreano Haemin...
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baixar P.S.: Ainda amo você livros gratuitos (PDF, Mobi) Jenny Han -

http://brpdfango.tk/baixar/p-s-ainda-amo-voc-c3-aa-pdf-gratis1068209151.pdf

Lara Jean sempre teve uma vida amorosa muito movimentada, pelo menos na cabeça dela. Para cada
garoto por quem se apaixonou e desapaixonou platonicamente, ela escreveu uma bela carta de
despedida. Cartas muito dela, muito pessoais, que de repente e sem explicação foram parar nas
mãos dos...

baixar O sorriso das mulheres livros gratuitos (PDF, Mobi) Nicolas
Barreau [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/o-sorriso-das-mulheres-pdf-gratis633554832.pdf

Aurélie Bredin é a jovem e sensível proprietária do restaurante Le Temps des Cerises , no coração
de Paris. Foi ali, no pequeno e romântico restaurante, que seu pai conquistou o coração de sua mãe,
graças ao famoso menu d'amour . E foi ali, rodeada pelo aroma de chocolate e canela, que...
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baixar Do mil ao milhão livros gratuitos (PDF, Mobi) Thiago Nigro -

http://brpdfango.tk/baixar/do-mil-ao-milh-c3-a3o-pdf-gratis1437535628.pdf

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos leitores os três
pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Por meio
de dados e de sua própria experiência como investidor e assessor, Nigro mostra que a riqueza...

baixar Um acordo pecaminoso livros gratuitos (PDF, Mobi) Lisa
Kleypas [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/um-acordo-pecaminoso-pdf-gratis1440692533.pdf

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a maioria delas não
perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido, Pandora prefere ficar em casa
idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma mulher independente. Mas certa noite,
num...

baixar A morte é um dia que vale a pena viver livros gratuitos (PDF,
Mobi) Ana Cláudia Quintana Arantes [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-morte-c3-a9-um-dia-que-vale-a-pena-viver-pdf-gratis1377724472.pdf

UM LIVRO QUE PROPÕE UM NOVO OLHAR PARA A VIDA A morte é talvez o maior medo de boa
parte das pessoas, além de ser ainda um tabu. No entanto, Ana Claudia Quintana Arantes nos
mostra, neste livro, que a grande questão envolvendo a morte, na verdade, é a vida. Como estamos
vivendo? Nossos dias...
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