
Tags: Den levande ladda ner pdf e-bok; Den levande e-bok apple; Den levande MOBI download; Den levande bok pdf svenska; Den levande
epub books download; Den levande las online bok

Den levande PDF E-BOK

Anna Starobinets

Författare: Anna Starobinets 
ISBN-10: 9789187219498

Språk: Svenska
Filstorlek: 1873 KB



1

BESKRIVNING

Prisbelönt Facebook-dystopi av Rysslands horrordrottningEn global katastrof som kallas Stora
reduktionen har fixerat antalet människor som lever på jorden till exakt 3 miljarder. Det finns inte längre
någon död, bara en kort paus eller »fem sekunder mörker«, varpå individen återföds med en inkod som
innehåller informationen om alla tidigare inkarnationer. Människorna är bara partiklar av en sammansatt
organism, Den levande, och alla är uppkopplade direkt från hjärnan till det sociala nätverket Socio, där
familjen och nationen inte har någon som helst betydelse. Samhället är globalt och alla känsloyttringar
mellan föräldrar och barn förkastas som avvikande beteende.En dag föds »Zero«, en individ utan inkod.
Den levandes antal ökar med en och den globala harmonin är hotad. tillsammans med några oliktänkande
placeras Zero på ett korrektionshem. Men vem är denne Zero? Och kommer Den levande att gå under i en
ny reduktion?RECENSIONER »Konstruktionen är lika genomförd som hos Orwell, Ira Levin eller Philip
K. Dick. Grymt bra. Men science fiction-hardcore. Verkligen. Rysk dystopi...Författaren Anna Starobinets
bygger en helhet som ger en hisnande känsla av att bokens absurda värld finns och går att ta på. Människor
av kött och blod lider därinne. Trots att hela denna roman till sin form är sammanställd av torra handlingar
ur Socios databank. Vittnesmål, anteckningar, dokument växer till ett fasansfullt fantasislott. En krälande,
påtaglig konstruktion.Men utan sladdar och maskineri.Matrix är banalt!«Bodil Juggas, Arbetarbladet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Den nazistiska rasideologin | Forum för levande historia

Bäckmiljön och strandskogen lever och omformas hela tiden - strömmar, vat tennivåer och
bottenförhållanden änd ras ständigt. Kantzonens roll

levande - Wiktionary

DEN LEVANDE 1800-TALSGÅRDEN Välkommen till Ingeborrarps Friluftsmuseum & Värdshus - här
kan du i högsäsong (april-sept) strosa runt bland

levande - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

levande - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
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