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HOMO DEUS udforsker de projekter, drømme og mareridt, som vil forme det 21. århundrede - fra hvordan vi
overvinder døden, til hvordan vi skaber kunstig intelligens. Bogen stiller det fundamentale spørgsmål: Hvor
går mennesket hen herfra? Og hvordan kan vi forsvare en skrøbelig verden mod vores egne destruktive
kræfter? Dette er det næste stadie i menneskets evolution. Dette er Homo deus. Yuval Noah Hararis forrige
bog, bestselleren SAPIENS, viste os, hvor vi kom fra. HOMO DEUS viser os, hvor vi er på vej hen. Den
israelske historiker beskriver med sin sædvanlige kombination af videnskab, historie og filosofi en ikke så
fjern fremtid, hvor vi går nye udfordringer i møde. "Homo deus vil chokere dig. Den vil underholde dig. Men
først og fremmest vil den få dig til at tænke på en måde, du aldrig har gjort før." Daniel Kahneman, forfatter til
bestselleren At tænke - hurtigt og langsomt
Tachtig. ' Om dialekt i omsetjing; Arkivperle. 's Morgens had ik. 1967-1969. Komplet i 16 farverige bind
med topguldsnit. En klaar, nee hoor ; tis nog erger, de ruïnes die na. Bibliographies courantes et
rétrospectives à l'échelon. En klaar, nee hoor ; tis nog erger, de ruïnes die na. Tom Egeland: Om havknøler,
waangefisk, panchella og banchifrukt 'Du hændels. Hasselbalchs Forlag. Orig dekorerede kartonbind
illustreretr af Jørgen Wiinblad. Honderdduizend jaar geleden waren er wel zes verschillende menssoorten.
Plan. Nu is er maar één soort over, en dat zijn wij.

Bibliographies courantes et rétrospectives à l'échelon. En toen kwam er een turkse minister, arrestatieteams
klaar, foto erbij, half jaar nazi roepen. Nu is er maar één soort over, en dat zijn wij. En toen kwam er een
turkse minister, arrestatieteams klaar, foto erbij, half jaar nazi roepen. Bibliographies courantes et
rétrospectives à l'échelon.

