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Dæmian

Lars Konzack og lan Dall

Bog Samfundskritisk roman om en arbejdsl@s akademiker, der i

fors@get på at hjæLpe sin sØn, må unders@ge den digitaLe

ungdomskuttur anno 2010.

Emner: arbejdsLØshed; cyberkultur; cyberspace; far-s@n forholdet;
gaming; samfundskritik; ungdomskultur; Danmark; Aarhus;
2010-2019

Materialevurdering
Kort om bogen
Samfundssatirisk roman om en arbejdsl@s akademiker og far, og en

rejse ind i den digitaLe kultur i 2010. For voksne med interesse for
internettet, fi losofi og samfundsforhold.

Beskrivetse
Roman om en arbejdsl@s akademiker, der er skitt og optever sig selv
som et udskud og en del af prekariatet. Han ops@ger sin l2-årige s@n,

Lucas, via Facebook og får l"angsomt indbl.ik i en fremmed virtuel
verden, som muligvis truer hans sØn. I forsØget på at hjæl,pe Lucas
kommer han i kontakt med en række personer med til.knytning tiL

computerspiL, roLlespil og tegneserier, som måske viI forandre hans
eget Liv. Romanen foregår i Århus i 20i0 og har referencer til. musik, fil"m

og postmoderne tænkere. Bagerst i bogen er en ordtiste og en [iste
over tegn brugt på internettet. Forfatterne har tidtigere udgivet en bog
om Netgeneration og nØrdkul"tur.

Vurdering
Omfangsrig humoristisk roman, der viL fortæl,l.e meget på en gang om
at være arbejdsl,@s og om digitaL kuttur, musik og filosofi. Romanen er
svær at genrebestemme, den er et mix af sociatreatisme og eventyr og
fitosofiske essays.

Andre bøger om samme emne
Forfafterne henviser flere gange i romanen til. PhiLippe Pullmans Det
gyLdne kompas, som er en serie tit både b@rn og voksne. ArbejdsL@shed

og samfundssatire findes også i Jens Blendstrups Slagterkoner og
bagerenker.

TiI bibLiotekaren
Anbefates til, indkØb, tit voksne med interesse for fx fantasy og roil.espil.
Evt. læses som guide til forældre med teenagere, der spitler
computerspit.
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