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Trappen og tågen Anita Lillevang Hent PDF Forlaget skriver: Livet har ikke skånet Carla. Nu, hvor hun er
sidst i trediverne, er hun havnet i en mindre, østjysk provinsby. Hun er mistroisk, såret og isoleret og lever af

løse jobs - intet forpligtende, tak! Hun bor i en lidt forfalden byejendom sammen med en thailandsk
prostitueret og en gammel dame.

En ung mand dør pludselig på byens berygtede diskotek og værtshus. Der er stoffer i omløb, men hvor
kommer de fra.

Carlas jobs som freelancer på den lokale sprøjte og en erhvervsavis bringer hende i kontakt med hele
lokalsamfundet. Den ene dag er det dødsfaldet på diskoteket, den næste dag har familien bag egnens

velrenommerede vognmandsfirma bud efter hende. Man står foran et jubilæum og et generationsskifte, og
Carla har udsigt til en god indtjening. Et nyt - voldeligt - dødsfald bryder forstyrrende ind i arbejdet med

festskriftet for vognmandsfamilien, Carla bliver ufrivilligt trukket ind i opklaringen, samtidig med at to mænd
trænger sig på - og ind i hendes kontrollerede singleliv, Jesper, der står for at skulle overtage halvdelen af

familiefirmaet, og fynboen Lars, byens nye landbetjent.

Der er masser af humor og elementær spænding i denne Anita Lillevangs debutroman, og så skriver hun mere
end almindelig godt. Der er mere på vej om Carla.

Anita Lillevang (f.1959) bor på landet, tæt ved Hedensted, mellem Horsens og Vejle. Hun er uddannet
journalist, underviser og foredragsholder og er især engageret i livet uden for de store byer.
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