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Oratormonologer Eiríkur Örn Norðdahl Hent PDF Forlaget skriver: "Et fuldstændigt fabulerende,
fandenivoldsk og forrygende værk ... et genialt poetisk opråb om at lytte, reflektere og blive bevidste om

verdens forlorne tilstand. Før det er for sent." - Bogblogger.dk

"Stor musikalitet og sprogligt overskud ... en hæsblæsende oplevelse ... som læser afkræves [man] skarp
opmærksomhed og hele tiden på ny tvinges til at engagere sig og reflektere over, hvad meningen er." -

Weekendavisen

"Et dystert blik på en ødelagt verden med handlingslammede mennesker, men fremstillet i en rivende
ordstrøm der nok kan gribe læseren." - Bogvægten.dk

"Vilde, provokerende, skælmske, skæve og sine steder rablende digte, hvor man som læser kommer i tvivl om
dette er satire, ironi eller det rene vanvid. Uberørt efterlades man i hvert fald ikke. Der er noget Dan Turéll'sk
over alle disse ord og sætninger, der bliver ved og ved, men især læsere der holder af Jens Blendstrup, bør

også følge med her." - Dansk BiblioteksCenter

"Oratormonologer" handler om verdens tilstand, konkurrencelovene, tunnelsyn, videnskab, skatteydere og
sågar kulhydrater og boobs og babes. Monologerne er morsomme, satiriske, bevægende, oprørende og
anfægtende; rablende talestrømme fra et sted der måske er fælles, måske kun forfatterens. Eiríkur Örn

Norðdahl blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2014 for romanen "Ondskab" (da. 2014), der var en
undersøgelse af fascismens væsen samt en fortælling om en ung kvinde, der forelsker sig i en nynazist. Med
"Oratormonologer" udvider Eiríkur Örn Norðdahl spektret, men stadig med den provokerende troldsplint, der

er blevet hans varemærke.
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