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Vreden og varmen Anita Lillevang Hent PDF Forlaget skriver: Det er sommeren, hvor alting går amok i den
østjyske lilleby: Hedebølge. Byens unge skejer ud, mystiske brande opstår og én, der står Carla nær, bliver

myrdet.

Det baghus, hvor freelance-journalisten Carla med den problematiske fortid bor, udsættes for hærværk.
Samtidig presser Carlas kæreste, landbetjenten Lars Emil, på for, at de skal flytte sammen. Men der er dunkle
punkter i Carlas fortid - og nutid - og da hun tøver, oplever hun Lars Emil fra en side, hun ikke har set før.

Da Carla ferieafløser redaktøren på Ugeavisen, kommer hun tæt på den lokale politik og nogle store visioner
for den lille bys fremtid og på en ung politiker-søn, som udviser en smigrende interesse for hendes person ...

Men inden hun når at vænne sig til opmærksomheden, indhentes hun af sin fortid på en måde, som ser ud til
at knuse alle hendes fremtidsdrømme og efterlade hende mere ensom og isoleret end nogen sinde.

Hænger de mange og forskellige begivenheder, der hjemsøger den lille by i sommervarmen, sammen? Og
findes forklaringen et sted i fortiden? Med et knust hjerte og en såret fod forsøger Carla at komme til bunds i

mysterierne.

Der er mord, brandstiftelse, hærværk, voldtægt og optøjer på dagsordenen i Carlas østjyske lilleby, hvor
ordensmagt og politikere halser efter begivenhederne. Vreden og varmen er en selvstændig efterfølger til

Anita Lillevangs anmelderroste debut Trappen og tågen (2007).

Anita Lillevang, f. 1959, er uddannet journalist. Med en opvækst på landet og flere jobs med tilknytning til
livet uden for de store byer, er det oplagt for Anita Lillevang at skrive om livet i nutidens danske provins.
Anita Lillevang har bl.a. arbejdet for Landdistrikternes Fællesråd i en årrække, men ernærer sig i dag som

freelancejournalist, skribent og foredragsholder.
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