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Lykkens arkitektur er en bog om en af de ting der optager os mest vores boliger og de spørgsmål der er
forbundet med vores bosteder og deres indretning. En fascinerende rejse gennem arkitekturens filosofi og

psykologi som giver os en ny optik til at betragte vores hjem byens rum og os selv.

Alain de Botton behandler i Lykkens arkitektur et forhold der er centralt og spiller en betydelig rolle i vores
liv. Vores boliger og de ting vi fylder dem med påvirker os mere end vi umiddelbart tror. At tage arkitekturen

alvorlig er at acceptere at vi er forskellige mennesker forskellige steder.

Bogen argumenterer for at det er arkitekturens opgave at få os til at se hvordan vores liv ideelt set kunne
være. Med blikket på de mest ydmyge boliger såvel som nogle af verdens mest kendte bygninger undersøger

Botton hvordan vores private hjem og officielle bygningsværker påvirker vores følelser.

Bogen følger arkitekturens historiske udvikling fra arkitekter som Andreas Palladio og Le Corbusier til
Norman Foster. Arkitektur er kunst vi bor i. Kunne vores boliger bygges på måder der ville opfylde flere af

vore behov?
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