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skønneste pige ud af sin karet. Hvem hun er, er ikke vigtigt. Tværtimod. For vores dagbogsskriver, Johannes,
har ingen hast; "Ingen Utålmodighed, ingen Griskhed, alt vil nydes i langsomme drag; hun er udset, hun skal
vel blive indhentet". Her begynder Johannes sin erotiske dresseren af denne ubekendte, som han aldrig tvivler
på vil indfanges af hans fantastiske evner ud i forførelsens kunst. Gennem Johannes´ nøje dagbogsoptegnelser
og breve følger vi hans kyniske fremfærd mod den ubekendte, der viser sig at hedde Cordelia. Undervejs må
bl.a. "vennen" Edvard og Cordelias faster koldblodigt se sig udnyttet af Johannes' selviskhed. Men ikke
mindst Cordelia bliver drevet rundt i manegen af Johannes´ skamløse adfærd, hvor han med overblik og

præcision, komplekse manøvrer og intriger, søger at gøre forførelsen mere og mere spændende for sig selv.
'Forførerens Dagbog' skildrer ikke en traditionel Don Juan-figur, der blot elsker nydelsen for nydelsens skyld.
Den fremstiller derimod en næsten satanisk nyder af eget intellekt, der beregnende og betingelsesløst søger
den største udfordring i forførelsen. For Johannes er forførelsens tese "Det er ingen Kunst at forføre en pige,

men en Lykke at finde En, der er værd at forføre." litteratursiden.dk
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