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The Circle Dave Eggers Hent PDF Da Mae bliver ansat i firmaet The Circle, det mest magtfulde
internetselskab i verden, tror hun, at hun har fået sit livs chance. Hun er mere end begejstret, da hun bliver
vist rundt i The Circles imposante kontorlandskaber af glas, campusområdet og kollegieværelserne for dem,

der ender med aldrig at gå hjem. Hun er fascineret af firmaets dynamik, forført af den ultimative
fællesskabsånd og visionen om, at alle er forbundne og online 24/7.

Ikke engang da Maes liv uden for The Circle og forholdet til forældrene og ekskæresten Mercer svinder mere
og mere ind, og Maes egen rolle i virksomheden bliver mere og mere... offentlig, aftager hendes begejstring.

Det, der begynder som en fængslende historie om en ung idealistisk kvinde med ambitioner, forvandles til en
højaktuel og tankevækkende thriller om personlig integritet og demokrati.

The Circle bliver filmatiseret i 2016 med Emma Watson og Tom Hanks i hovedrollerne.

ANMELDERNE SKREV
"Fantastisk roman: Vores smukkeste ideer er rædselsfulde realiteter"

-Politiken, 5 hjerter

"»The Circle« er Dave Eggers' hårrejsende skræmmevision om, hvordan de sociale medier kan misbruges i de
forkerte hænder."

-Berlingske, 4 stjerner
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