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hævn, magt, begær, skam og ikke mindst fortidens skæbnesvangre handlinger.

Som i titelfortællingen, hvor kriminal-assistent Poul Fredsholdt en tåget og råkold efterårsmorgen i en skov
fraværende hører politilægen fortælle om et makabert fund. Lægens afsluttende bemærkning tvinger ham med

ét til at konfrontere sit tidligere liv.

Læs også om den skyldbetyngede skolelærer, der opdager en skræmmende hemmelighed, om den
skriveblokerede forfatter, som drages mod en femme fatale og meget mere.

Født 1954 i Århus. Bor i Højbjerg. Forfatter og illustrator. Uddannet lærer.

Har skrevet og/eller illustreret mere end 100 bøger i forskellige genrer. Heraf er omtrent halvdelen børne
bøger.

Har for voksne udgivet krimien Skydeskive og spændingsromanen Budskabet fra Berlin samt bidraget med
noveller til Højbjergnoveller og Højbjergnoveller 2.

Flere af hans bøger for børn er oversat til bl.a. svensk, engelsk og tysk.

Hjemmeside: <a href="http://www.kasmo.dk">www.kasmo.dk</a>.
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