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for det? Stop lige op, og tænk det ordentligt igennem. Du står ved en korsvej. Hvis du går til højre, vil du
leve, ældes og dø, som du gør i dag, men hvis du går til venstre, vil du forblive ung og frisk, og leve for
evigt. Hvilken vej ville du vælge? I "Længe leve alfa-generationen" følger vi 26 årige Mikkel, som bor i

København i året 2036. Mikkel er ikke som alle de jævnaldrende venner. Mikkel elsker sin mikrobølgeovn,
sit 8-16 job, sine LP-plader og sin gamle cykel. Mikkel er gammeldags i sin tilgang til livet, og det er ikke
altid nemt, når man lever i år 2036, hvor nye smarte teknologier er indbygget i alt og alle, og man står på
tærsklen til en helt ny evolution ... EN OVERSKUELIG BOG, SOM HELT SIKKERT VIL GIVE DIG

NOGET AT TÆNKE OVER - OGSÅ LANG TID EFTER DU HAR LÆST DEN.
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