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20.02.2020 Lars Konzack Hent PDF "Heroppe på taget kunne jeg kun høre vinden. Måske anede jeg også

sirenen fra en politibil. I hvert fald så jeg en mand, der lænede sig ud over tagkanten med et stort gevær. Han
fik også øje på mig. Hans blik var fyldt med overraskelse, idet han besværet forsøgte at rette geværet mod
mig. Det lykkedes, men på det tidspunkt havde jeg allerede trukket min pistol og skudt. Jeg ramte ham i

armen. Ikke spor dødeligt. Desværre for ham blev han slynget ud over kanten. Skriget forsvandt i vinden. Jeg
havde dræbt en mand. Mit hjerte bankede vildt. Jeg havde dræbt en mand!" I 2020 kæmper tre store

computerkoncerner om magten i et samfund, hvor grænsen mellem mennesker og maskiner bliver sværere og
sværere at få øje på. Nøglen til verdensherredømmet ligger i, hvem der kan skabe den rigtige virtuelle

virkelighed, mens den egentlige virkelighed af kød og blod står for fald. Lars Konzack (f. 1969) er cand.mag.
i informationsvidenskab med suppleringsfag i æstetik og kultur. I 2003 blev han ph.d. i multimedie fra
Aarhus Universitet. Lars Konzack debuterede som forfatter i 1993 med ungdomsromanen "20.02.2020"

skrevet inden for cyberpunkgenren.

 

"Heroppe på taget kunne jeg kun høre vinden. Måske anede jeg også
sirenen fra en politibil. I hvert fald så jeg en mand, der lænede sig ud
over tagkanten med et stort gevær. Han fik også øje på mig. Hans
blik var fyldt med overraskelse, idet han besværet forsøgte at rette
geværet mod mig. Det lykkedes, men på det tidspunkt havde jeg
allerede trukket min pistol og skudt. Jeg ramte ham i armen. Ikke
spor dødeligt. Desværre for ham blev han slynget ud over kanten.
Skriget forsvandt i vinden. Jeg havde dræbt en mand. Mit hjerte
bankede vildt. Jeg havde dræbt en mand!" I 2020 kæmper tre store
computerkoncerner om magten i et samfund, hvor grænsen mellem
mennesker og maskiner bliver sværere og sværere at få øje på.
Nøglen til verdensherredømmet ligger i, hvem der kan skabe den
rigtige virtuelle virkelighed, mens den egentlige virkelighed af kød

og blod står for fald. Lars Konzack (f. 1969) er cand.mag. i
informationsvidenskab med suppleringsfag i æstetik og kultur. I 2003



blev han ph.d. i multimedie fra Aarhus Universitet. Lars Konzack
debuterede som forfatter i 1993 med ungdomsromanen "20.02.2020"

skrevet inden for cyberpunkgenren.
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