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8 fagfolk og kulturpersonligheder går på vandring i de syv dødssynder, og gør os klogere på, hvad disse
gamle begreber siger os i dag? 

De syv dødssynder emmer både af støvet, streng middelalder og moderne, mæskende lidenskab. Frås,
liderlighed, temperament og magelighed. What's not to like!? Og netop denne bevægelse fra synd til dyd

kommer en del af bidragyderne til denne udgivelse også ind på. Vi er ikke længere flove over at være grådige
på livet. Og så alligevel.

For nypuritanismen og den selvbestaltede stilling som moralens vogter er også over os. Og vi oplever alle at
lide under et samfund og et værdisæt, der helt har glemt, hvordan man opfører sig ordentligt.

Hvordan skal vi navigere i dette lastekatalog? Hvad tænker vi om dødssynderne i dag? Hvordan stikker de
deres grimme eller skønne ansigt frem i vores tilværelse anno 2016?
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