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Intet liv på Mars Nina Rosenmeier Hent PDF ”Drop tanken om fremmede planeter, og bliv levende igen,”
opfordrer Sam og slår ud med armene. ”Her!”

Grundlæggeren af virtual reality-centret Intet liv på Mars mener bestemt ikke at du skal finde dig i de
begrænsninger som dine gener har udstukket, og når nu full-body-VR har hvad din skuffende dagligdag

mangler, hvorfor pokker så ikke gribe chancen for at blive dig selv?

Tja, hvad siger du, Lucy? Du er jo træt af at være usynlig og famler efter selvtillid, venner og tidsfordriv, alt
sammen noget som bør kunne opdrives på Mars. Men for det første har din far forbudt dig at spille, og for det

andet kan kun en hidsig motorcykel få dig til at bryde med dit gamle jeg.

Eventyrlyst giver mod, kære ven, men kan også sende dig i en sump så dyb at du aldrig slipper fri af dens
kærtegn. Hav venligst dette in mente når du åbner glasdørene med de glødende bogstaver:

PRESS START!

Uddrag af bogen

”Matthias …” Lucy satte sig på sengen. ”Hvad ved du om Mars?”

”Den røde planet, vores nabokugle i rummet, og … øh bøø … der er ikke mere.”

”Nej, jeg mener ’Intet liv’, den hér i byen.”

”Jeg ved kun at det er virtual reality, at det er lammedyrt og efter sigende halvfarligt. Det sidste passer
selvfølgelig ikke, men det giver et fedt image.” Han studerede hende. ”Har du været der?”

”Nej, men …”

”Du vil gerne?” Han grinede. ”Din far slår dig ihjel.”

”Ja.” Hun nikkede. ”Jeg tør ikke engang tjekke hjemmesiden.”

”Han kan læse dine tanker, og om lidt arver jeg din cykel.”

”Nej, tandbørste.”

Om forfatteren

NINA ROSENMEIER (f. 1968, Sorø) skruer efter Dødssejler-duoen nu ned for mystikken og op for en
interaktiv virkelighed der, nøjagtig som verden udenfor, martres af hensynsløse medspillere. Hun langer ud
efter den altødelæggende intolerance, og imens føres du til et sted hvor værdien af gensidig respekt for alvor

bør gribe dig.

 

”Drop tanken om fremmede planeter, og bliv levende igen,”
opfordrer Sam og slår ud med armene. ”Her!”

Grundlæggeren af virtual reality-centret Intet liv på Mars mener
bestemt ikke at du skal finde dig i de begrænsninger som dine gener



har udstukket, og når nu full-body-VR har hvad din skuffende
dagligdag mangler, hvorfor pokker så ikke gribe chancen for at blive

dig selv?

Tja, hvad siger du, Lucy? Du er jo træt af at være usynlig og famler
efter selvtillid, venner og tidsfordriv, alt sammen noget som bør

kunne opdrives på Mars. Men for det første har din far forbudt dig at
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Eventyrlyst giver mod, kære ven, men kan også sende dig i en sump
så dyb at du aldrig slipper fri af dens kærtegn. Hav venligst dette in
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Uddrag af bogen

”Matthias …” Lucy satte sig på sengen. ”Hvad ved du om Mars?”

”Den røde planet, vores nabokugle i rummet, og … øh bøø … der er
ikke mere.”

”Nej, jeg mener ’Intet liv’, den hér i byen.”

”Jeg ved kun at det er virtual reality, at det er lammedyrt og efter
sigende halvfarligt. Det sidste passer selvfølgelig ikke, men det giver

et fedt image.” Han studerede hende. ”Har du været der?”

”Nej, men …”

”Du vil gerne?” Han grinede. ”Din far slår dig ihjel.”

”Ja.” Hun nikkede. ”Jeg tør ikke engang tjekke hjemmesiden.”

”Han kan læse dine tanker, og om lidt arver jeg din cykel.”

”Nej, tandbørste.”

Om forfatteren

NINA ROSENMEIER (f. 1968, Sorø) skruer efter Dødssejler-duoen
nu ned for mystikken og op for en interaktiv virkelighed der,

nøjagtig som verden udenfor, martres af hensynsløse medspillere.
Hun langer ud efter den altødelæggende intolerance, og imens føres
du til et sted hvor værdien af gensidig respekt for alvor bør gribe dig.
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