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Aske er en selvbevidst egoist fra den kreative overklasse, der lettere modvilligt agerer i civilisationens banale
paradeforestillinger undertiden krydret med egne ufrivillige mareridtsfantasmer. 

I hovedpersonens hallucinerende mørkekammer blandes lige dele egoisme, berøringsangst og pulverisering af
kernefamiliens klassiske dyder - alt sammen destilleret gennem en helt urimelig og virkelighedsfjern

selvforståelse.

*   

Romanen er bygget op som en let, antropologisk hverdags-abc, hvor handlingen (i lettere forskudte
punktnedslag) skrider frem som en alfabetisk kortlægning af hverdags objekter og fænomener, der spejler

menneskets ufrihed i stort og småt.  

Barbaricum er - udover på én gang at være en satirisk og dystopisk samtidsroman - et udsyret samlesæt af
aversioner fra senmodernitetens aftenland, hvor læseren efter behag selv kan finde sin egen ud- og indgang.

    

Uddrag af bogen 
Lulu ligger på briksen og laver dramatiske vejrtrækningsøvelser. Hendes stønnen er langt mere aggressiv nu,
end når vi fx har sex, hvilket (i sagens natur) efterhånden er længe siden. Analsex har også været udelukket,
da Lulu som mange andre gravide fik hæmorider, hvilket gjorde akten smertefuld. Det er lutter ventetid her i
nuets tøvende faldstamme, og personalet ignorerer mig, selv til trods for at jeg er den indirekte årsag til, at
Marie-Louise er kommet, spermatozoernes uselviske ejermand, der nobelt og gavmildt har eksekveret på

artens forvirrede overlevelsesinstinkt.     

Om forfatteren 
Mikkel Jørgensen (f. 1970) er uddannet tekstforfatter ved Den Danske Reklameskole. Har i en årrække

arbejdet som både tekstforfatter, freelancejournalist og kommunikationsrådgiver. Barbaricum er hans litterære
debut. 
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