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Frontlines Jan Lund Hent PDF Forlaget skriver: Fremtiden er her allerede. Den kigger journalisten Jan Lund
på fra sit udkigstårn i Singapore. I sin ugentlige klumme Frontlines fortæller han om, hvad der vil ramme os

alle som eksprestog eller lige så stille lægge sig over vores eksistens som bløde dun. 88 af de bedste
Frontlines er samlet i denne bog som en slags fremtidens Greatest Hits. Det handler om verden af i morgen.

Bogen har fået en flot anmeldelse i Jyllands-Posten, hvor Henrik Ørholst giver fem stjerner ud af seks for
»underholdningsværdien« og fire stjerner for »praktisk værdi«. Ørholst skriver bl.a.: »Bogen er en sjov idé.
De myldrer frem. Ligesom Jan Lunds klummer, der er fremragende. Han er en af de dygtigste indenfor sit felt
til at fange en trend. Og ikke nok med det. Han forstår at skrive i et ikke alt for teknisk og indforstået sprog

og uden brug af smarte formuleringer. Kort sagt: læseren er lidt klogere bagefter.«
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