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2049 Vendepunktet Johan Peter Beck Hent PDF 2049 - Vendepunktet er noget så sjældent som en dansk nær-
fremtids roman, der søger at forstå og tage nutiden alvorligt.

2049 - Vendepunktet bringer os 40 år frem i tiden. Europa ligger i ruiner og hærges af rasende bander og
klimatiske ekstremfænomener. Landene og statsmagterne er opløst i historiens største økonomiske, sociale og
moralske sammenbrud. Offentlige vand-, el- og fødevareforsyninger eksisterer ikke, og mennesker organiserer
sig rundt omkring i små væbnede landbrugssamfund for at overleve. Imens forsøger en militant nationalistisk
højre-bevægelse at rejse sig i Europa for at bekæmpe banderne og samle europæerne under ét autoritært styre.
Som modvægt er en kollektiv opvågnen ved at finde sted i menneskeheden. I erkendelse af egoismen og
snæversynet i fortidens ego-orienterede livsform, vokser en ny social respekt for livets nære værdier. Et

vendepunkt er måske ved at indfinde sig, ved at se dagens lys.
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