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Philip K. Dick

De filmatiserede historier - Impostor Philip K. Dick Hent PDF Philip K. Dick skrev nogle af sine mest
ildevarslende fremtidsvisioner om USA i novelleform i 50′erne. Deres kredsen om temaer som

overvågningssamfundet, tiden og det menneskelige – og den totale paranoia – har siden fascineret læsere
verden over.

- Og i de sidste 20 år biografgængere med, for siden 1982, hvor Ridley Scott for første gang filmatiserede
Philip K. Dick, er flere af hans noveller omformet til biografens lærred – og i et stadig voksende tempo.

NOVELLER I SERIEN
Blade Runner
Impostor

Minority Report
Paycheck

The Adjustment Bureau
Total Recall
Screamers

ANMELDERNE SKREV
"Hans tekster er på en gang filosofiske traktater skrevet i en hårdkogt og effektiv minimalprosa uden de store
dikkedarer, om det menneskeliges principper, og samtidig er de også fabler om magtbalancen og mentaliteten

i den kolde krigs USA (…) Nye læsere kan meget passende begynde her."
- 4 hjerter, Henrik Palle, Politiken

"Trods de dystre fremtidsvisioner skriver Dick, så man bliver fanget ind i historien. Han skriver om temaer
som overvågningssamfundet og menneskelighed og sætter ord på både frygt og håb. Men selvom han på den
måde passer ind i 50'ernes kommunistforskrækkelse, er det ikke kun kommunismen, han griber fat i. Han ser
også på USAs rolle som undertrykker af den enkelte borger, og dermed sætter han sig ud over det geografiske

og bliver en af de bedste science fiction-forfattere, jeg har læst."
- Litteratursiden
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