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Hesteæderne, Den store duel og Svanesang. Hestene er truet af udryddelse, men alle jager dem for kødets
skyld. Det meste er brudt sammen i hesteædernes postapokalyptiske univers, som regeres af en konsul med
hard, korrupt hånd. Her strides halvmånedyrkere, kristenpatrioter, indvandrerslaver, nihilistpræster og

konsulens 400 nihilistsønner og hans hestepiskere om de smuler, som er tilbage. Det hele besynges af den
selvmarginaliserede og individualistisk rebelske hesteæderdigter, hvis livskamp med den magtfulde

digterkollega står i centrum. Undervejs kommer det til at blodigt masseoprør, konsulen drives på flugt, og
senere overtager kaliffen dette splintrede univers med grumme konsekvenser. Konsulen befinder sig altid i
udkanten og konspirerer med sine allierede om en tilbagevenden. Hesteædernes univers minder om en grum

drøm, men har, som de fleste drømme, bund i en virkelighed, vi kender.
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