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fortæller Johannes Møllehave med stort menneskekundskab om dæmoner der slippes løs, når kærligheden

bliver destruktiv. For mellem had og kærlighed er der en lighed: Man kan tale om både en glødende
kærlighed og et brændende had. Men hvordan kan en flammende lidenskab blive til kold ligegyldighed?

Hvordan kan det være, at kærlighed kan udvikle sig til dæmoni? "Møllehave formidler svaret fremragende ...
Dette er litteraturformidling på højeste plan. Det er læsning som liv." - Bjørn Bredal, Weekendavisen "Et
filosofisk værk til hverdagsbrug og for hverdagsmennesker, et lille mesterværk ... En mesterlig litterær og
eksistentiel fortolkning." - Hans Andersen, Jyllands-Posten "Det er hverken junkfood eller tyggemad, men
vitaminrig havre til alle danske læseheste ... Han er ikke mindst en djævelsk medrivende genfortæller ... man

bliver glad af sådan en alvorsbog." - Ejgil Søholm, Information
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