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Kommentar af the_email d. 04. Apr 2006 | 1

Ingen indledende forklaring, ingen konklusion, samlet set ikke så meget. Du smider noget som meget
ligner Ctrl+C Ctrl+V og forklarer på ingen måder, andet end kort i synopsis, hvad alt det snak handler om

Kommentar af espersen d. 05. Apr 2006 | 2

giver lidt tanker om vores lille andedam - store tal og mange kinesere ;o)

Kommentar af foxmulder58 d. 05. Apr 2006 | 3

Hej Mobius,

Jo sikkert er udviklingen af Internettet i Kina et spændene emne.

Måske ville din artikel være mere spændende på dansk og måske med lidt luft imellem alle sætningerne så
det er mere letlæseligt.

Når du nu bor i Kina havde jeg synes det var mere interessant med en mere personlig artikel omkring hele
polemikken omkring hvad internettet får af betydning for tilgænglighed af information (lukning af politiske
blogs, sider med Tibet osv).

Håber du kan bruge kritikken.

mvh
Mads

PS! den anden artikel om Kina handler ikke om Tibet invasionen eller de restriktioner som er paa det
kinesiske internet. Men ellers meget spaendene laesning.
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Efter en gennemlæsning af artiklen må jeg indrømme, at den virker mere interessant end som så. Jeg
afviste den på grund af de meget lange og tætte sætninger uden afsnit, men er nu blevet mere
interesseret i artiklen.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Som foxmulder58 skriver, ville en dansk, mere personlig artikle fuldende værket.

Kommentar af huset d. 16. Apr 2006 | 5

Kommentar af st3ff d. 04. Apr 2006 | 6

Hvad er det?

Kommentar af goldenshower d. 01. Aug 2006 | 7

vilde tal! danmark er et sm¸lfeland


