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Hvad er Don Juans, Indiana Jones´, James Bond´s og Woody Allen´s forhold til kvinder? Jesper Knallhatt
giver svaret i denne herligt nørdede og forrygende vanvittige Kierkegaard-spoof, som Politiken kaldte

´Kongenial!´  

Fire uetiske Mænd i Sengen indleder Baade-Og Onsdag (2007) af samme forfatter men fortjener absolut sin
egen udgivelse. Det får den så nu i anledning af Sørens 200 års fødselsdag.  

Der er dog alvor bag galskaben. Kierkegaard skrev om Don Juan som den ureflekterede passion og nåede
(vist nok) frem til, at når man ikke har opdaget, at man har et ansvar og et valg, så eksisterer valget heller

ikke. Dermed eksisterer synden heller ikke. Don Juan kan altså nedlægge alle de damer, han kan, men synd i
kristen forstand begår han ikke.  

Men hvad med Indiana Jones, James Bond og Woody Allen? Er de overhovedet ordentlige mænd? Og hvad i
alverden har religion med dem at gøre? Knallhatt giver svaret...
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