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Før det sidste Niels Lund Hent PDF Historien er hørt før, men det gør den ikke mindre interessant: Et dumt
svin når til erkendelse af, at han er et dumt svin! Romanens mandlige, navnløse, midaldrende hovedperson
stikker af fra København og gemmer sig nogle vintermåneder i et lejet sommerhus ved Vesterhavet. Enten
sidder han søvnløs og kigger ud ad vinduet, eller også kører han rundt i sin store bil på de fint asfalterede

veje. Han er lidt utryg, for han synes, der er nogen, der følger efter ham, men han ser aldrig rigtig nogen. Han
har ellers grund til at være forfulgt: Han har opbygget en stor formue ved - citat - 'at tage røven på andre'. Han
har sammen med sin makker Max B bl.a. handlet med ejendomme, hvor de har købt billigt og solgt dyrt. De

er gulddrenge, der færdes i de hurtige miljøer med mærkevarer, penge, kvinder og flosset moral.
Hovedpersonen har børn - fire i alt - men han har ingen forbindelse til dem, for de interesserer ham ikke. Han
betaler, hvad han skal, men de følelsesmæssige bånd er han helst foruden. Han har selv haft en vanskelig

barndom og kommer fra et lavsocialt miljø, hvor han tidligt lærte at rapse i butikkerne - en adfærd han sådan
har fortsat, bare i større målestok. Pludselig må han flygte fra sit liv, og nu forsøger han at komme overens

med den dårlige samvittighed, der langsomt rører på sig.
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