Til Pressen

En pakke usædvanlige oplevelser,
der giver noget at tænke over
Den 1. oktober 2012 udkommer antologien

Andre verdener
Danske noveller
Denne antologi præsenterer ti noveller af danske
forfattere, der adskiller sig en smule fra det, forfatterne –
og den danske litteratur – især er kendt for. De har nemlig
alle på en eller anden måde hentet inspiration eller
motiver fra science fiction-genren.
Dermed er de repræsentanter for en tendens i tiden, for
mens genren som sådan stadig er ugleset i vide kredse, er
der stadig flere forfattere, både i udlandet og herhjemme,
der kan se mulighederne i dens teknikker og inventar.
Science fiction fortæller lige så meget om virkeligheden
som den mest benhårde realisme, den gør det bare med
andre teknikker. Den gør verden mærkelig for at skabe en
særlig genkendelse hos læseren.
Så her kan man læse om sex med en fremmed fra
rummet, om overførsel af bevidstheden til en computer,
om nedfrysning som middel til udødelighed, om
udforskning af havet under Antarktis, om en besynderlig
opdagelse indenfor matematik, om livet efter en
atomkrig, om en ikke så fjern fremtids forsøg på at forstå
vores verden, om en vaskeægte genial opfinder med
ualmindelige idéer, om en mystisk zone uden moderne
teknologi og om et forsøg på flugt fra et racistisk
Danmark i den nære fremtid.
Bogen kan bestilles i boghandlen eller købes direkte
på Science Fiction Cirklens hjemmeside på
www.sciencefiction.dk
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