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V som Viktor Th\u00f8ger Birkeland Hent PDF Det er gået ned ad bakke for autoforhandler Herman Fordkær
i Rydkøbing. Kundeskaren svinder ind, da han har smidt sin svigersøn på porten, fordi han var lige lovlig
smart som leder af brugtvognsafdelingen. Da banken ikke er meget for at yde lån mere, forsøger gamle

Herman sig med ulovligt hasardspil. Heldet svigter ham, og han kommer til at skylde en vis mystisk Viktor en
formue. Netop da Herman er i fuld fart ned ad skråplanet, får hans nærmeste familie – hans kone, Tulle,

datteren Ditte og især barnebarnet Dan – fært af, at den gamle familieboss, som ellers aldrig har været til at
hyle ud af den, er alvorligt i klemme. Med 15-årige Dan som primus motor er de ikke længe om at komme ud
af starthullerne og gå i aktion. I deres iver for at redde, hvad reddes kan, hvirvles de med ind i kidnapning og
stakåndet kapløb mellem politiet og Viktors gorillaer. Historien kulminerer i småbyen Nærby, hvor vi igen
møder kriminalassistent Steen Bertelsen og hans folk, der tog sig af smuglerbanden i Thøger Birkelands

første krimi – Spøgelsesklinten.
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