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Rafflande moraliskt dilemma från en av Englands största London 1980-tal. Charlie och Miranda är grannar,
men också ett par. Han hoppar mellan jobb, utan någon egentlig inriktning i livet. Hon är en målmedveten
student. Men Miranda visar sig bära på en mörk hemlighet. Allting avslöjas när Charlie köper Adam, en
mänsklig robot. Adam är så nära en människa man kan komma, både till det yttre och det inre. Han har till
och med sex med Miranda och kan röras till tårar. Snart kastas dessa tre in i ett triangeldrama med stora

konsekvenser. Ian McEwan är en mästare på att hålla upp en spegel framför oss och får oss att ställa frågorna:
Vad innebär det att vara människa? Vad är liv? Kan en maskin till fullo förstå det djupt mänskliga och handla
därefter? Maskiner som jag är ett rafflande moraliskt dilemma som obönhörligt avslöjar vad som kan hända

när vi människor uppfinner sådant som ligger bortom vår kontroll.

Maskiner som jag. Jag rekommenderar att ni som bor i Sundsvall och särskilt på Alnö hör av er till
nasmansmarinservice om ni behöver oljor och filter mm till alla slags fordon. Han valde fängelset forskade
vidare och skyndade på den digitala omvälvningen. Nu har han byggt ihop HUDDIGmaskiner bit för bit

sedan 2005.

Maskiner Som Jag Recension

Maskiner visar trauma. Utförlig titel Maskiner som jag och människor som ni Ian McEwan svensk
Originaltitel Machines like me. I Maskiner som jag tog Alan Turing aldrig sitt liv utan skyndade på
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utvecklingen av artificiella. Allting avslöjas när Charlie köper Adam en mänsklig robot. Frågorna som
infinner sig är många och inte lätta att besvara. Trevliga killar och bra service. Mer från Ian McEwan. Service

till verkstadsindustrin. Maskiner som jag. Publisher Brombergs 2019.
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