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Harry Künt er havnet i fængsel.
Han har ikke begået en egentlig forbrydelse, men han er lidt af en spøgefugl, og hans sidste spøg kostede en
del mennesker livet. Hverdagen i fængslet viser sig dog at være til at holde ud, da Harry ved et tilfælde bliver
optaget i den lille gruppe af fanger, der benytter en hemmelig tunnel til at komme og gå, som de vil.Den
amerikanske forfatter Donald E. Westlake (1933-2008) startede sin karriere ved flyvevåbnet, var i en kortere
periode ansat på et litterært agentur og forsøgte sig – uden større held – som skuespiller, inden han kastede sig
over skriveriet. Derefter blev det til et utal af romaner og noveller, hvoraf en stor del af skrevet under et af
hans mange pseudonymer; Richard Stark, John B. Allen, Curt Clark, Tucker Coe, Timothy J. Culver, Morgan
J. Cunningham, Samuel Holt, Sheldon Lord, Allan Marshall og Edwin West. Bedst kendt er han dog for
bøgerne om den lidt uheldige Dortmunder-bande – det amerikanske svar på Olsen Banden – som han skrev
under eget navn.
En mand beslutter sig en dag for at gå og købe en hund det gør han så og det første ord han siger skal hunden
hedde. Side 1. Så har jeg en temmelig sikker måde jeg selv har brugt. Jeg har arrangeret et møde med 5-6
mand fra turen med Kambodia 1962. Du slikker pik på mig, mor.
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