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En bog der sætter livet på højkant. Så enkelt kan det siges. Samtidig udfordrer den
litteraturgenren, idet den er en blanding af alt muligt lige fra en thriller, over underholdning.
skæbnefortælling, socialrealisme  og fantasy. Der er fremragende læseværdi fra først til sidst.
Det gør bogen til noget super, at der hele tiden sker noget og popper noget op af hatten,
delfragmenter fra forskellige genrer.
Midt i Danmark bor der en mand, som bærer på en hemmelighed, og som han forsøger at
dulme og slippe væk fra smerten gennem rødvin.
Det kan jo være ganske praktisk i øjeblikket, men også ganske overfladisk. 
Det viser sig da også, at underneden ulmer historierne om fortiden.
Og så kan det nok være, vi får smæk for skillingen.
Vi bliver som læsere konstant holdt til ilden gennem fabuleringer, tanker, snakke og erindringer
om fortid og fremtid, og hvad der skaber nuet, og det, der lige giver os det ekstra er de
umådeligt mange geografiske steder, uddannelsessteder, gader, stræder, byer, som mange af
os gennem årene har stiftet bekendtskab med.
Journalisthøjskolen i Århus, Søborg Kirke, Købmagergade ved Hovedbilioteket, Amaliegade,
Ulstrup og mange, mange andre steder er med til at holde os i et nervepirrende grev. 
Der er ikke noget specielt tjubang eller overdramatisk ved bogen.
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Det lykkes bare for den tidligere meget roste forfatter, Erik Valeur, at holde os fast på
forventningen om, at næste side er lige så spændende som den foregående.
Hvilket den viser sig at være.
Handlingen er meget svær at beskrive, idet der er så forskellige temaer, der griber ind i
hinanden.
Men når vi fortæller, at hovedpersonen har en forkærlighed for livets dystre sider.
Dette i sig selv afstedkommer ganske finurlige, morsomme og poetiske på samme tid.
Erik Valeur forstår samtidigt at skabe sine figurer, så de lever langt ind i læserens egen stue.
Det er lige før, at det er uhyggeligt.
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