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Vil han være god? Er det næstekærlighed? En bodsøvelse? Under alle omstændigheder: Thomas Maders nye
velgørenhedstrang bliver overraskende fatal.

Uddrag af bogen:

"Jeg er en fremmed. Jo. Jeg er fremmed for mig selv. Denne erkendelse er ikke noget jeg har tillagt mig efter
at jeg har styret mit liv ind i en ny fase, efter at jeg er begyndt at sælge ud (som de siger), det er i det hele
taget en myte at aktive forretningsmænd - som f.eks. ejendomsspekulanter - ikke er åndsnærværende nok til
at befinde sig i en eksistentiel krise. Vi er lige så dygtige til at være fremmede for os selv som en hvilken som
helst maler, musiker eller (i det mindste en middelmådig) filosof. Det går hurtigt over, men ind i mellem er

jeg meget fremmed for mig selv. Som nu."
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