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Bliver menneskeskabt mobilstråling vores undergang?

Computere og mobiltelefoner bryder sammen. Bankmastodonter som Deutsche
Bank og Barclays oplever omfattende systemnedbrud. Tekniske fejl forårsager
flere flystyrt end nogensinde før. Over hele verden sker der fatale ulykker som
følge af mystiske it-sammenbrud, der tyder på, at menneskets elektroniske

forbrug har taget overhånd. Offentligheden råber på hjælp – men den politiske og
økonomiske elite i it-branchen, finanssektoren og EU-Kommissionen i Bruxelles
sætter sin egen overlevelse først. Informationer tilbageholdes, alt imens der

forhandles lukrative forretningsaftaler under bordet.

Men en lille gruppe af uafhængige, internationale forskere med de danske brødre
Alex og Filip Jakobsen som drivkraft giver ikke op. De kæmper for at finde

beviser på mobilstrålingen, der – måske – kan tvinge magthaverne til at reagere.
Det er dog langt fra en risikofri opgave …

ANTROPOCÆN er en konspiratorisk thriller, der tager læseren med dybt ind i en
korrumperet og skræmmende realistisk verden, hvor menneskeheden er på vej til

at udslette sig selv.
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