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Apotekeren Julius Herzlich er som sin kone Vilhelmine indbegrebet af dansk, borgerlig snusfornuft. Han har
sin gode forretning og sit gode udkomme. Men hvordan holder man i længden al denne normalitet ud? En
tvangstanke bider sig mere og mere fast: »Man kunne jo slå sin kone ihjel.« Men inden det kommer så vidt

indhenter begivenhederne ham …

»Jeg holder mig mest til den gyldne middelvej, ikke kun fordi den er oppe i tiden, jeg har altid været en hund
efter det tredje standpunkt og af den grund døjet hug og stød fra mere »engagerede« venner. Måske er det

derfor, jeg føler mig foruroliget. Hvordan kan man gå ind for »Oprør fra Midten« og samtidig få disse tanker?
Er det galskaben, som banker på? At slå Minni ihjel – det kan kun være en joke … og en meget dårlig sådan.

Hvor kommer den slags fra? …« (Citat fra bogen)
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