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sammen med sin hustru, Ina, med hvem han har de tre børn Rita, Tico og Tano. Under dække af bolignøden –
men også med en skjult bagtanke om herefter at kunne anskaffe sig et flygel, der ville pynte stuen noget så
frygteligt – overtaler Ina sin mand til at lade en logerende flytte ind i deres ledige værelse. Den unge mand,
Jannik, lader til at være smilende og rar, men der går ikke længe, før Jannik begynder at få mere og mere

magt i den lille familie ... Mogens Linck (1912-1988) var en dansk journalist og forfatter, som skrev inden for
mange forskellige genrer. I løbet af sit forfatterskab nåede Linck blandt andet at skrive både skuespil, hørespil
og romaner. Mogens Linck fik sin litterære debut med sin psykologiske krimiroman "Pelshuen" i 1934. Linck
siges at være en af de første danske forfattere til at introducere den psykologiske krimi til det danske marked,

og han modtog igennem sit forfatterskab mange hædre, særligt i form af legater, for sit arbejde.
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