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Provokasjon, anklageskrift, dystopisk roman. FAGRE NYE VERDEN skulle bli den framsynte Alodous
Huxleys mest berømte roman - en bok som fortsatt er skremmende aktuell over 80 år etter at den kom ut første
gang.
«I dag, skulle han skrive 20 år etter at boken kom ut, kan det virke praktisk mulig at denne grusomme
fortellingen blir til virkelighet i løpet av det neste århundret.
I det minste hvis vi innen den tid unngår å sprenge oss selv i lufta.»
Vi blir kjent med en verdensstat der ALT har sin plass i et nøye orkestrert hierarki og der de siste «vilde
menneskene» er sperret inne i reservater. Alfaene er genetisk bestemt til å være den herskende eliten, mens de
underliggende kastene er programmert til å være fornøyd med sin plass i samfunnet.
I dette samfunnet der lykken er nedfelt som lov, er familie, monogami, følelser, tradisjon og kultur bannlyst.
Men én mann har sluppet gjennom nettet, og må gjøre noen viktige valg når det gjelder tilhørighet.

Teknologiene som skulle frigjøre og avlaste oss gjør oss gradvis til slaver, argumenterer Bernard Stiegler i sin
siste bok. Hva betyr kritisk tenkning i en tid der.
Forbrukslån i Norge – en mulighet fra Spania? Det korte svaret er JA, og det nye nettstedet norskkreditt.no
gjør søknadsprosessen meget enkel for. Ønsker du å gjøre deg bedre forstått på engelsk? Språkkafeen på
engelsk er et tilbud til voksne som snakker/forstår litt engelsk, og ønsker å bli enda bedre. Her finner dere en
liste over salmer som kan passe til vielse. NoS står for Norsk Salmebok (den vanlige, rød boka), S97 står for
Salmer 97 (den. Det deiligste av alle minner er det første kysset fra den du elsker. Kjære venner og venninner,
hjelp meg her å samle minner. Vennligst skriv med penn og blekk. Velkommen til Steigen! Lev i Steigen er
din kilde til lokalkunnskap og gode historier om å leve, jobbe, bo og ha en fantastisk hverdag i Steigen! Er det
greit at kabel-TV-leverandørene innfører en egen nettleie for kunder som ikke vil ha TV? Svar i
meningsmålingen nederst i saken. Kjøper du. Bokelskere.no er et åpent, vennlig og gratis nettsamfunn for folk
som liker bøker. Her kan du lage din egen boksamling på nett, trille terningkast, skrive omtaler. ET BARN ER
FØDT I BETLEHEM Nå bor han høyt i himmelrik, han er Guds egen sønn. Et barn er født /i Betlehem/, Men
husker alltid på de små Yousef Assidiq (27) ble en del av et ekstremt miljø etter bare én uke som muslim.

