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Hvem slukkede lyset? Bøje Aagaard Kristensen Hent PDF Forlaget skriver: Den aldrende modstandsmand
Holger Danielsen befinder sig på et plejehjem. Han har på fornemmelsen, at nogen vil ham til livs. Har det
noget at gøre med begivenheder i slutningen af krigen i 1945? Eller er der andre årsager? Eller er han måske

ved at blive dement og foregår det hele kun i hans halvtågede fantasi?
Holger føler, han kun kan søge hjælp hos sin søn, Daniel.

Men efter en tragisk ulykke er Daniel rejst til Australien på ubestemt tid. Her er han blevet involveret i jagten
på en narkobagmand - som undercover for det australske politi. Men noget går galt og pludselig er Daniel den

jagtede. Han må gå under jorden.
Hans familie i Danmark ved intet herom. De kommunikerer med ham via lederen af den danske kirke i

Sydney.
Holger Danielsen sender et brev til Daniel. Men narkobagmanden tegner en kontrakt på Daniels liv.....
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