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I et unavngivet mellemøsteligt land hjælper en ung arabisk-indisk hacker, Alif, sine klienter – fjender af
systemet, fredløse, islamister og andre overvågede grupper – med at kunne ytre sig frit på nettet uden at ryge i

magthavernes net. Alif er en af de bedste til det, han laver, men han bliver alligevel åndet i nakken af
Hånden, systemets mand i marken. Og fra den dag, hvor Alif modtager Alf Yeom, et helligt skrift, som har

både Koranen og 1001 nats eventyr, som underliggende tekst, er han jaget vildt og må flygte fra sit hjem. Det
bliver en flugt, der bringer ham i kontakt med dæmoner og en underverden, der hidtil har været ham ukendt.

Med efterord af Kåre Bluitgen.

Anbefalet som årets ungdomsbog til sommerferien i Politiken 2013

Anbefalet i Politikens gaveguide til børne- og ungdomsbøger, julen 2013

Pressen skrev:

»Alif er et veldrejet bidrag til at fatte, hvad der sker derude. Overvældende i sit indhold. Bogen vil det hele,
og den når det hele. Sproget er letflydende og levende. Det er som at vinde i (bog)lotto. Det er sjældent, der

kommer så kloge og kraftige historier for unge og opefter.«

***** - Steffen Larsen, Politiken

»Romanen kan læses med særlig fryd af it-freaks med hang til e-mailkonti, RAM, servere, metaforer, kodenet,
krypteringer og applikationer, botnet og roterende IP-adresser, men ellers kan den nydes for den elementære
spænding, for de indlejrede, sitrende kærlighedshistorier. Eller for det sprogfilosofiske perspektiv, der – i

diskussion med Foucault – åbner mulighed for at transformere et middelalderligt persisk skrift (Al Yeom) til
en kvantecomputer med flere lag af betydninger indlejret … som man gerne så overført til filmlærredet.«

**** - Niels Houkjær, Berlingske

»I denne spændende roman blandes en realistisk mellemøstlig problemstilling med djinner, overtro og
mystik, og med 1001 nats eventyr som gennemgående inspiration. Dette skaber en rigtig spændende og

underholdende cocktail … En spændende, underholdende og mystisk debutroman, som nok skal finde sine
læsere blandt de ældste unge samt voksne. Især de der også holder af det overnaturlige element.«

- Merete Trap, Lektør

»Det er en roman, hvor det realistiske og det fantastiske går hånd i hånd og stakåndet over siderne …
Romanen er en ren pageturner, og til trods for dens 450 sider er den ikke en side for lang og ikke et øjeblik
kedelig … Den er velskrevet (godt oversat), så det er en meget spændende og stærkt anbefalelsesværdig bog,

man her med sindsuro kan give sig i kast med.«

- Eiler Jensen, Børn & Bøger

 

 

Anbefalet som årets ungdomsbog til sommerferien 2013 i
Politiken.

I et unavngivet mellemøsteligt land hjælper en ung arabisk-indisk



hacker, Alif, sine klienter – fjender af systemet, fredløse, islamister
og andre overvågede grupper – med at kunne ytre sig frit på nettet
uden at ryge i magthavernes net. Alif er en af de bedste til det, han
laver, men han bliver alligevel åndet i nakken af Hånden, systemets
mand i marken. Og fra den dag, hvor Alif modtager Alf Yeom, et
helligt skrift, som har både Koranen og 1001 nats eventyr, som

underliggende tekst, er han jaget vildt og må flygte fra sit hjem. Det
bliver en flugt, der bringer ham i kontakt med dæmoner og en

underverden, der hidtil har været ham ukendt.

Med efterord af Kåre Bluitgen.

Anbefalet som årets ungdomsbog til sommerferien i Politiken 2013

Anbefalet i Politikens gaveguide til børne- og ungdomsbøger, julen
2013

Pressen skrev:

»Alif er et veldrejet bidrag til at fatte, hvad der sker derude.
Overvældende i sit indhold. Bogen vil det hele, og den når det hele.
Sproget er letflydende og levende. Det er som at vinde i (bog)lotto.
Det er sjældent, der kommer så kloge og kraftige historier for unge

og opefter.«

***** - Steffen Larsen, Politiken

»Romanen kan læses med særlig fryd af it-freaks med hang til e-
mailkonti, RAM, servere, metaforer, kodenet, krypteringer og

applikationer, botnet og roterende IP-adresser, men ellers kan den
nydes for den elementære spænding, for de indlejrede, sitrende

kærlighedshistorier. Eller for det sprogfilosofiske perspektiv, der – i
diskussion med Foucault – åbner mulighed for at transformere et
middelalderligt persisk skrift (Al Yeom) til en kvantecomputer med
flere lag af betydninger indlejret … som man gerne så overført til

filmlærredet.«

**** - Niels Houkjær, Berlingske

»I denne spændende roman blandes en realistisk mellemøstlig
problemstilling med djinner, overtro og mystik, og med 1001 nats
eventyr som gennemgående inspiration. Dette skaber en rigtig
spændende og underholdende cocktail … En spændende,

underholdende og mystisk debutroman, som nok skal finde sine
læsere blandt de ældste unge samt voksne. Især de der også holder af

det overnaturlige element.«

- Merete Trap, Lektør

»Det er en roman, hvor det realistiske og det fantastiske går hånd i



hånd og stakåndet over siderne … Romanen er en ren pageturner, og
til trods for dens 450 sider er den ikke en side for lang og ikke et
øjeblik kedelig … Den er velskrevet (godt oversat), så det er en
meget spændende og stærkt anbefalelsesværdig bog, man her med

sindsuro kan give sig i kast med.«

- Eiler Jensen, Børn & Bøger

 

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Alif&s=dkbooks

