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Hvad gør du, når den million, du har hugget, bliver stjålet fra dig? Du ringer nok ikke til politiet, vel? – Nej,
du kontakter banden, πR@, for at få hjælp.

En lille håndfuld kriminelle har stablet en god forretning på benene, som radikalt ”opklarer” forbrydelser
begået i miljøet.

Det viser sig dog snart, at én rødehånd ikke er nok, så banden må se sig om efter en lærling.

Mordere hænger ikke på træerne, men Laksen udser Jimi som godt potentiale.

For at kunne styre Jimis dæmoner og hang til sexrelateret vold mod kvinder, sætter Laksen ham i behandling
hos dominaen, Lucy.

Jimis første opgave er bestillingsmordet på en velanskevet journalist, men selvom hans far var lejesoldat, ved
Jimi ikke, om han selv rummer det, der skal til for at kunne slå et andet menneske ihjel  

 “Dreyer kender sin overklasse og sin underverden og kan skifte mellem de to på en måde, så jeg tænker, at
min nabo ligesågodt kan være bestyrer af et bordel eller ordne kontrakter.”

Torben Simonsen

"Per Dreyers krimi hæver sig klasser over den gængse krimi.

Per mestrer en dialog som er intens og medrivende.

Pers baggrund i filmen fornægter sig ikke!”

 ❤❤❤❤❤❤  Gitte Just  

“Per Dreyers krimi er en af de få bøger, man ikke kan lægge fra sig.

Aflys dine aftaler, bestil take away og LÆS!” Julia Ballaschk
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