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Piger og andre bløde varer Jens Aarkrog Hent PDF Hvad ved gymnasieelever om edb? Og hvor kærlig kan en
computer blive? Nok er piger bløde at røre ved, men ligefrem at bruge dem som ‘bløde varer‘ i en computer,
det lyder langt ude – hvis man da ikke hedder Claus og Krølle, og går i gymnasiet og har lært i engelsk, at
‘software‘ betyder ‘bløde varer‘! Claus og Krølle konstruerer en ‘kærlighedssimulator‘. Men før de kan

komme igang med træningen til sommerens eventyr, må de have kodet Lotte ind i programmet. Og Lotte må
helst ikke vide det. For det er jo ikke sikkert, hun bryder sig om at være en del af Claus og Krølles software ...
Jens Aarkrog (f. 1943) er dansk dramatiker, men er oprindeligt uddannet Cand.mag. i dansk og historie. Han
har skrevet dramatik siden slutningen af 1970‘erne og debuterede i 1979 på Århus Teaters Studio. I perioden

1981-87 var han medlem af Danske Dramatikeres Forbunds bestyrelse.
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