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Skarp analyse af en narcissistisk kultur, der lever af at se sig selv - fra en af tidens vigtigste
kommentatorer.Narcissus var ifølge græsk mytologi en smuk og stolt gudesøn. Da han så sit eget spejlbillede
i floden, faldt han straks i dyb forelskelse - og druknede til sidst. For debattør og præst Sørine Gotfredsen er
myten om Narcissus et skræmmende præcist billede på det moderne menneske - hende selv inklusive. I

moderniteten er vi ikke længere bundet til historie og familie og er derfor konstant underkastet vores eget og
andres granskende blik. Det kan være berusende og skønt at leve i narcisismens tidsalder - men det kan også
være ensomt og nådesløst. Derfor har vi brug for styrke og selvstændighed som enkeltpersoner og for at være
indlejret i forpligtende fællesskaber med andre mennesker.Sørine Gotfredsen tegner et skarpt billede af vores
tid, og er ikke bange for at bruge sig selv som eksempel. Alle kender til at føle sig prisgivet andres blikke og
blive kastet ud i usikkerhed i en higen efter anderkendelse fra andre. En debatbog, der vækker til eftertanke.

Om forfatteren:
Sørine Gotfredsen (f. 1967) er præst, journalist og forfatter til bl.a. At leve med Kierkegaard. Hun er fra

aviser, radio og tv kendt og respekteret som en markant kommentator af politik og samfund.

 

Forlaget skriver:

Skarp analyse af en narcissistisk kultur, der lever af at se sig selv -
fra en af tidens vigtigste kommentatorer.Narcissus var ifølge græsk
mytologi en smuk og stolt gudesøn. Da han så sit eget spejlbillede i
floden, faldt han straks i dyb forelskelse - og druknede til sidst. For
debattør og præst Sørine Gotfredsen er myten om Narcissus et

skræmmende præcist billede på det moderne menneske - hende selv
inklusive. I moderniteten er vi ikke længere bundet til historie og
familie og er derfor konstant underkastet vores eget og andres
granskende blik. Det kan være berusende og skønt at leve i

narcisismens tidsalder - men det kan også være ensomt og nådesløst.
Derfor har vi brug for styrke og selvstændighed som enkeltpersoner

og for at være indlejret i forpligtende fællesskaber med andre
mennesker.Sørine Gotfredsen tegner et skarpt billede af vores tid, og
er ikke bange for at bruge sig selv som eksempel. Alle kender til at
føle sig prisgivet andres blikke og blive kastet ud i usikkerhed i en
higen efter anderkendelse fra andre. En debatbog, der vækker til

eftertanke.

Om forfatteren:
Sørine Gotfredsen (f. 1967) er præst, journalist og forfatter til bl.a.
At leve med Kierkegaard. Hun er fra aviser, radio og tv kendt og
respekteret som en markant kommentator af politik og samfund.
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