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Etik til forhandling Hent PDF Forlaget skriver: Man har i de senere år talt om en etisk vending i litteraturen
og litteraturteorien. I denne antologi undersøger førende forskere fra forskellige humanistiske fagområder

etikken på platforme, der går fra Paradise Hotel over tv-serien Arvingerne til Lars von Triers film, økodigte,
bestsellere og selvbiografier. Analyserne viser, hvorledes etiske spørgsmål her gøres til genstand for

refleksion og forhandling. Teksterne fungerer som en slags etisk eksperimentarium, hvor man kan formidle,
udforske og diskutere værdier.

Fiktionen kan konkretisere handlinger, situationer og dilemmaer med en anskuelighed og en dybde, som
fagfilosofiens lidt fortænkte eksempler eller journalistikkens sensationer ikke kan konkurrere med. Den kan
anbringe os læsere og seere i situationer og livsomstændigheder, vi aldrig ville møde i det virkelige liv. På

denne måde udvider den vores erfaringsrum og styrker evnen til empati.

Med denne bog præsenteres du for de mest indflydelsesrige teoretikere i den etiske vending, ligesom du gives
indblik i de etiske dilemmaer og dramaer, der gennemspilles i tidens litteratur, film, tv-serier og reality-

programmer. 
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