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Kammerherrens fødselsdagsfest 2012. Næsgårdkammeraterne er i vendekredsen, men ellers er der mange,
som er inde og vende i kredsen, f.eks. cougaren fra regionen, der skal ordne paragrafferne med hensyn til
dyrkbare enge, udover at hun ordner nevøen! Leif Sneppe skal skilles, og gårdopkøb til stigende priser har
sendt ham i tovene, og kammerherren står klar til at kappe tovene over, så de ikke skal holde fallenten oppe.

Kapitalismen sejrer, når Pastoren køber konfirmandernes sjæle med gaver, og Skelet-Palle mener, det er
givtigt at kende gråzoneviden, men bliver årsag til, at en efterforskning udspiller sig i Slemslev og omegn.
Kriminalassistenten får sig en uforglemmeligt undercoveroplevelse i Underkantsdanmark på Slemslev Kro,
hvor Filosof-Mulle, Perletand, bedstemor Ejner og de andre har deres tilgang til og syn på livets skrøbelige

gang. Desuden kan døden være ultima ratio!

Uddrag af bogen
”Ja, som du plejer at benytte dig af, Leif. Min kæreste, din chef, anbefaler mig at kontakte advokat Niels
Vridløse Olesen.” Leif Sneppe væmmedes. Behøvede hun at minde ham om, at hun var kæreste med
direktøren? Det var forbandet svært på fabrikken. Så forbistret akavet, at han skulle gå op og ned ad

direktøren hver dag vel vidende, at Ruth gned sig op og ned ad ham hver nat!
”Jamen, Ruth, hvis vi bruger Adelskurv, så kan vi bare skrive, at han har lavet arbejde for landbruget og

dermed trække det fra i skat.”
”Det vil han da vel ikke gå med til?”

”Adelskurv? Gå med til? Ha, ja, jeg havde nær sagt, hvad vil han ikke gå med til?”

Om forfatteren
Per Larsen Andersen (1959), agrarøkonom fra Næsgård Agerbrugsskole. Når han ikke er vagt, forvalter han

Krasmusnollikeskoven i Sverige.
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