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Frants Hjejle. 

Frants Hjejle er en mand plaget af problemer. Han er afskediget fra politiet, og han har spillet sin formue op.
Hjejle tror, han har vundet den store gevinst, da han møder den fascinerende Cecilie, og han bliver straks
totalt afhængig af den usle frihed, deres voldsomme seksuelle kontakt giver ham. Da Cecilie brat afbryder
forholdet, går det hårdt ud over Hjejles selvtillid, og han søger tilflugt ved black jack-bordet. Et mystisk
dødsfald bringer Hjejle ud af trancen og på sporet af en lyssky loge, og det går op for ham, at Cecilie ikke

alene har spillet hans følelser et puds, men også er dybt involveret i sagen.

Denne bog er tidligere udgivet på Chr. Erichsens med titlen: Black Jack.
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