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Så I røgen? Anders Westenholz Hent PDF "Så I røgen?" fortsætter, hvor "Kommer straks" slap og kaster et
væld af skæve eksistenser og lyssky typer sammen med de københavnske kunst- og antikvitetskredse som
bagtæppe. Den geniale svindler og charmør Jarl Flint er endnu engang handlingens omdrejningspunkt, og

sammen med sin lærling, Matilde, opnår hans svindlerier nye højder.

"Så I røgen" er den anden af tre bøger i Anders Westenholz og Norman Lindtners humoristiske satire om
svindlere og fidusmagere de københavnske kunst- og antikvitetskredse.

Anders Westenholz (1936-2010) var en dansk psykolog og forfatter, der skrev en lang række bøger inden for
så forskellige genrer som børnebøger, fantasy for voksne, faglitteratur, litteraturkritik og biografier. Anders

Westenholz er bredt anerkendt som en vigtig dansk forfatter og er blevet tildelt Gyldendals Boglegat,
Johannes Ewalds Legat og støtte fra Statens Kunstfond.

Den norske forfatter Norman Lindtner (f. 1934) har boet i Danmark siden 1956. I 1984 debuterede han som
romanforfatter med romanen "Kommer straks" skrevet sammen med den danske forfatter Anders Westenholz.
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