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Skurvognsdetektiven Tom Oxager Hent PDF Gumshoe er gammelt slang for en privatdetektiv. Det kendteste
eksempel er den amerikanske Sam Spade. Kasper Havthorn er en moderne en af slagsen. Han bor i en

skurvogn i en plantage i nærheden af Sæby i Vendsyssel. Denne boform skyldes hans ønske om enkelhed og
at være tæt på naturen.

Kasper påtager sig helst spændende sager, men er af og til også nødt til at beskæftige sig med de mere banale,
så som utroskab. Der er god brug for ham i landsdelen. Hans job bringer ham af og til i farlige situationer.
Også i forhold til kvinder. Han har altid været glad for kvinder og betragtet deres interesse for ham som et

naturligt frynsegode.

Den skønne Sabrina vender op og ned på detektivens selvvalgte dagligdag og begreber. Han må sluge en del
kameler og gå grueligt meget igennem, før tingene falder på plads.
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