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Midt i september Henning Ipsen Hent PDF Beth og Tom flytter ind i et ganske almindeligt rækkehuskvarter,
hvor Beth skal agere husmor, mens Tom rejser verden rundt på forretningsrejser. Det unge par har stadig et
lidenskabeligt sexliv, men Beth mangler noget ømhed fra den udtalt maskuline Tom. Det finder hun hos den

jævne og rare fyr Lif, som hun begynder at mødes med bag Toms ryg.

En dag bliver Beth udsat for et voldtægtsforsøg i en skov af en ung mand fra kvarteret. Hun fortæller det til
Tom og Lif, men anmelder det ikke. Kort tid efter findes den unge mand myrdet på samme sted, som han

overfaldt Beth. Hvem står bag mordet? Tom eller Lif? Eller en helt tredje?
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med romanen "De tavse huse". I en årrække var Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og

han har endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen penge."
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