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Samtaler med et træ - Version to Carsten Graff Hent PDF Danmarks førende anti-computer-"bibel". Dermed er

det også et paradoks at den nu findes på ebog, men bogen er fuld af den slags paradokser. Bagsidetekst:
"Hvad gør man, når man lever i et kaos af ny teknologi, aggressive massemedier og uigennemskuelig
information? For at få ro til at finde svaret, opsøger forfatteren kirkegården. Her taler han problemerne
igennem med et gammelt egetræ, som begejstret lever sig ind i beretningen om hans dag med alle dens
impulser, tilbud og krav. Samtaler med et træ er et forsøg på at vise forskellen på verdens viden og træets

visdom, på information og klogskab, og et opgør med myten om at information er god og nyttig til alle tider i
alle sammenhæng. Bogen er en odyssé gennem alle de problemer, som det moderne samfunds
opmærksomhedskrige starter, og ved forfatterens beretning forundres træet over computernes og

informationshungerens magt over menneskers fantasi, deres vaner, deres liv. Bogen er fuld af humor, alvor,
satire, ironi og ærlighed. Den er således en vigtig modgift mod den ureflekterede betagelse af teknologiens
muligheder." Denne bog har modtaget en pris af forfatterforeningen for at være årets mest interessante bud på

en nytænkende fagbog.
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