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berygtede dagbogs- og brevroman bør egentlig ikke refereres, men det kan dog afsløres, at der er tale om en
forførerelse i flere stadier: først en identifikation af den interessante pige, som Johannes har fået i kikkerten
(hun hedder Cordelia); derpå en charmeoffensiv, der skal drage og forvirre; så en slags kulmination i form af
en forlovelse - og til sidst... ja, det må man læse sig til. Undervejs vil man lære en fuldblods ´æstetiker´ at

kende, en selvoptaget, reflekterende, manipulerende og usædvanlig besnærende og fræk ung mand, hvis hele
liv går ud på at "finde en pige, der er værd at forføre" - og derpå gøre det på den mest spændende og

sansestimulerende måde. Et lærestykke og en advarsel - romantisk og bizar. - Nu i læsbar udgave følgende
moderne retskrivning og med et fyldigt noteapparat, der forklarer diverse tidsbundne henvisninger, udtryk
m.v. I serien 16 x 17, hvor også Kierkegaards Mit for hold til hende (papirer om forlovelseshistorien med

Regine Olsen) og Oscar Wildes roman Billedet af Dorian Gray er udkommet.
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