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Krig er forældet – du har større risiko for at begå selvmord end at dø i kamp.

Hungersnød forsvinder – du har større risiko for at dø af overvægt end af sult.

Døden er bare et teknisk problem – lighed er yt, men udødelighed er in

"Homo Deus" udforsker de projekter, drømme og mareridt, som vil forme det 21. århundrede – fra hvordan vi
overvinder døden, til hvordan vi skaber kunstig intelligens. Bogen stiller det fundamentale spørgsmål: Hvor
går mennesket hen herfra? Og hvordan kan vi forsvare en skrøbelig verden mod vores egne destruktive

kræfter? Dette er det næste stadie i menneskets evolution. Dette er "Homo Deus".

Yuval Noah Harari har en ph.d. i historie fra University of Oxford og forelæser nu på Hebrew University of
Jerusalem med speciale i verdenshistorie. Hans forrige bog, "Sapiens – En kort historie om menneskeheden",

er udkommet på næsten 40 sprog og er blevet en international bestseller.
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