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Tre kolleger på DR-tv, to mænd og en kvinde, Johan Ulrik, Max og Bella. Betragt dem som en triangel, der,
når den anslås, udsender en vifte af lokkende over- og undertoner. Johan Ulrik, hovedpersonen, er til en

begyndelse dybt alvorlig og statisk, men sætter sig en dag i voldsom bevægelse, hvorefter han ender i kaos,
blandt andet fordi han fejlagtigt tror, at han har en ven for livet i det store naboland, Sverige. Max er munter
og selskabelig, men et hævnmotiv trækker sorte kræfter frem i ham. Bella er politisk og seksuelt pågående,
hun vil falde i en del læseres smag, især da en særligt grusom begivenhed sætter en stopper for hendes

umådeholdne forbrug af sprut. Og salamanderen? Ja, det væsen forsøger fra først til sidst at sno og klemme
sig ind i hovedpersonens ulave af en verden.
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vifte af lokkende over- og undertoner. Johan Ulrik, hovedpersonen,
er til en begyndelse dybt alvorlig og statisk, men sætter sig en dag i
voldsom bevægelse, hvorefter han ender i kaos, blandt andet fordi
han fejlagtigt tror, at han har en ven for livet i det store naboland,
Sverige. Max er munter og selskabelig, men et hævnmotiv trækker
sorte kræfter frem i ham. Bella er politisk og seksuelt pågående, hun
vil falde i en del læseres smag, især da en særligt grusom begivenhed
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