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SEX, GUD OG POKER 

 

Forfatter og hjerneforsker afslutter romantrilogi med humoristisk 

thriller om sidste forfaldsdato.  

   

Sex, gud og kortspil er grundingredienserne i Mikkel Wallentins stort 

anlagte roman om en mand, der har pådraget sig en gæld, han ikke kan 

betale. 

 Det er naturligvis hverken bank eller realkreditinstitut, der har penge 

til gode hos hovedpersonen i En ræv af guds nåde. I så fald ville sagen 

nemt kunne være ordnet med et fogedbesøg og en tur i retten. Hvem 

kreditoren er, forbliver en hemmelighed til det sidste, men uret tikker, og 

kalenderbladene tæller ubønhørligt nedad til den uigenkaldeligt sidste 

forfaldsdato … 

 … men i et hus i Åbyhøj venter den forjættende pokergevinst. Et par 

timers medgang ved det grønne bord er alt, hvad der skal til for at få has 

på den ulmende gæld. Men den gældsplagede kortspiller er desværre 

ualmindelig dårlig til at holde pokerfjæset på plads …  

 … undtagen når han – med Gud ved sin side – forfølger en karriere 

som sexterapeut og åndelig vejleder for kvinder med livsstilsproblemer. 

Det er han ualmindelig god til, faktisk langt bedre end godt er … 

 

En ræv af guds nåde er en humoristisk thriller, en satirisk-erotisk ballade 

om søgende sjæle og et nærgående portræt af en djævelsk følsom 

kyniker.  

 Romanen er også afslutningen på Mikkel Wallentins ræve-trilogi. En 

ræv bag øret udkom i 2001 og Rævegraven i 2003. Alle tre romaner 

handler om skæve eksistenser på jagt efter mening i det tilsyneladende 

meningsløse.  

 Selv jagter Mikkel Wallentin (f. 1973) mening som hjerneforsker på 

Aarhus Universitet, hvor han er forsker i hjernens afkodning af 

excentriske sætningskonstruktioner.  

 

Mikkel Wallentin: En ræv af guds nåde. Forlaget Bindslev.  

Udkommer torsdag d. 22. september, 332 sider, kr. 198,- 
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