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Anders och Dafne Göran Hägg Hent PDF Anders Elgecrantz är intelligent, fantasifull och känslig. Men han
lever delvis i en fantasivärld som består av saker han har läst om. Därför märker han knappt hur hans fru,

arbetskamrater och chefer utnyttjar honom. En dag gör Anders bror Mårten honom till ansvarig för projektet
DAFNE, ett datoriserat uppslagsverk med otrolig potential. Snart hamnar dock Anders på kollisionskurs med

de dunkla maktintressen som styr projektet och på ett ögonblick är hans värld krossad. Förtvivlad och
utblottad finner han till sin förvåning en bundsförvant i själva projektet. Med hjälp av DAFNE kan historien

nå ett lyckligt slut.

En träffsäker bild av 80-talets datorsamhälle och den oväntade relationen mellan människa och maskin.

Göran Hägg (1947-2015) var en svensk litteraturvetare, författare, kritiker och debattör som skrev
skönlitteratur, historiska och litteraturhistoriska böcker samt radioteaterpjäser. Han tilldelades Aftonbladets

litteraturpris 1974.
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