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Denne samlingen består av essays fra perioden 2002 til 2009. Tematisk kretser den rundt noen av
gjennomgangstemaene i Sæterbakkens forfatterskap, som ondskap, skyld, toleranse, obskønitet, melankoli,
nytelse, kjærlighet og hat. Gjennom fordypninger i forfatterskap som de til Nikanor Teratologen, Svein
Jarvoll, Gaétan Soucy, Mircea Cartarescu og Louis-Ferdinand Céline utforskes yttergrensene av den
menneskelige tankekraft og erfaring. Her er også essays om Joy Division, Joel-Peter Witkin og Gwen Stefani.
Boken avsluttes med den såkalte «Sæterbakkenforelesinga», som ble holdt på Litteraturhuset i Oslo, 9. mai
2009: «Å skrive er å uttrykke som forbrytelse, det som ble innsatt som
lov».


«Glimrende artikler om litteratur som er opptatt av det som er annerledes, det vi opplever som frastøtende.
[...] Stig Sæterbakken byr også på en hyllest til alkoholen og møte med flere poptekster. [...] i hovedsak en

rikholdig samling artikler om litteratur som i sitt presise språk er av beste klasse.» Alf Kjetil Igland,
Fædrelandsvennen (terningkast fem)
Følg oss på Facebook.
Lynx nettbutikk levert av Digitroll AS. Følg oss Smykker for alle personligheter. Her finner du vakre
halskjeder og ringer. Bucket og Skinner blir med i Kellys cheerleading-tropp når de finner ut at troppen
konkurrerer om en tur til Hawaii. Men når de ved et uhell gir mesteparten av. De fleste utenriks- og
forsvarstoppene i president Barack Obamas administrasjon ønsket å angripe i 2013. Obama selv falt til slutt
ned på å la være. Skåler av forskjellige materialer formgitt av Skandinaviske designere. Se de nye trendene fra
bl.a. Kosta Boda, Orrefors, Georg Jensen, Iittala, Sagaform mfl. Big Dipper - Din Vinylspesialist - Stort utvalg
i ny vinyl Et dukkehjem er det første norske verk som omhandler borgerskapet i en tragedie. Tidligere hadde
kvinnene i det borgerlige samfunn vært tilsidesatt, umyndiggjort og. Lik oss på facebook for å holde deg
oppdatert på MeeTV sine tjenester, TVnyheter, anbefalinger og generell TV-moro. Alt du trenger å vite om
festivaler – året rundt. Hjem; Norske festivaler; Utenlandske festivaler; Om tjenesten; Norske festivaler. Her
finner du en komplett. Kristendommen blir sett på som kvinne undertrykkende, kvinnefiendtlig og den mener
kvinnene er underlagt mannen. Ifølge bibelen har ikke kvinnene rett til og åpne.

