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Den svævende tankbestyrer Bent Vinn Nielsen Hent PDF Midt inde i Vendsyssel, ved Vårslev gamle landevej
ligger den lukningstruede tank, som Magnus Andersen bestyrer. Han bliver nok nødt til at fyre en af sine tre
ansatte, enten Emmy, Eva eller Lone; det er ikke så let, der er mange hensyn at tage.   På den næsten tomme
langturschaufførplads udenfor holder Theos camper. Han har mange penge, flere, end Magnus synes virker
helt naturligt; men det har sin forklaring.   Magnus drikker noget vin sammen med Theo, men en dag er Theo
og camperen væk. Det er Emmy også. Magnus ser også lidt til sin bror, Evert, der har en fortid i VS, men er er
ved at blive sær - han har fået økologi på hjernen og er ikke helt tilregnelig. Kusinen Trisse var luder inde i
Aalborg og kom ulykkeligt af dage. Det gjorde en af hendes kunder også, under makabre omstændigheder;
morderen har nu sin gang på tanken, han har psykiske problemer og taler underligt, men gør ikke en flue

fortræd …
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