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Slæng Bent Hardervig Hent PDF Forlaget skriver: Hvor dybt ind i sindets mørkeste afkroge skal man søge –
hvor langt tilbage i fortidens skygger skal man gå for at finde det udspring, der fører til ubegribelige mord?
Disse spørgsmål lægger de gladelig bag sig, det unge par, politiassistenten Camilla Fenicke og kæresten,
fotografen Patrick, da de rejser op til det smukke og mondæne Gammel Skagen. For sammen at holde en

velfortjent og uproblematisk ferie. Men marehalmens lette hvislen og sankthansbålets knitren fortæller andre
historier, og hastigt rives de tilbage til København. Tilbage til vanviddets hvirvlende cirkler, hvor en syg

hjerne dirigerer et afstumpet slæng. En bande gjort til marionetter gennem frygt og lederens uforudsigelighed.
Dertil en nymfoman gammel heks. Er også hun hans marionet? Eller er han hendes? En skånselsløs duel

opstår mellem politiets Camilla Fenicke, der er barn af Strandvejens fashionable miljø, mod det skruppelløse
slæng. Overvåget af en dunkel skikkelse på sidelinjen.  
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