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danske samfund, og det, som er en glæde for de mange, er et mareridt for dem, der udvikler sygdommen
alkoholisme. Afhængigheden af alkohol kommer som en tyv om natten. Det er en både dæmonisk og

demokratisk lidelse, som kan ramme hvor som helst og når som helst. Det er, som Ole Michelsen skriver, den
eneste dødelige sygdom, som begynder morsomt. Den første fase er fest og farver og et ganske normalt udtryk
for, at man deler det øvrige samfunds glæde ved alkohol som en næsten nødvendig ingrediens i danskernes

måde at være sammen på.

En dag - og ingen ved hvornår - overtager alkoholen styringen, og så begynder den destruktive fase, hvor et
liv smuldrer hurtigt eller langsomt.

Ole Michelsen har anbragt sig selv i bogens hovedrolle, mens de øvrige personer er fiktive. Han fortæller
usminket og selvironisk om sin kamp for at blive helbredt, om sit smertefulde selvopgør og om, hvordan h an

fik sluttet fred med sin indre, altid alkoholkrævende dæmon.
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