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strand syd for Århus over liget af en ældre mand. Madsen når ikke rigtig at tænke sig om, før han pludselig
ender som hovedmistænkt. På flugt fra politiet og på jagt efter morderen finder han sammen med journalisten
Anne. Mystisk viser hun sig at være i en næsten lignende situation. Det bliver en hæsblæsende jagt for at rede
trådene ud i kamp mod tiden, politiet og en nådesløs gerningsmand. Gradvis afslører de to et dunkelt drama,

som de uden at vide det selv er en del af. »Krimiplot med masser af gods« ... »Historien er præcis så
spændende .... at man hænger ved til det sidste« Lolland-Falsters Folketidende. »Plottet er konstrueret

snedigt, og flere spor er lagt godt ud (...) på mange måder sympatisk roman«. KOCHS KRIMIER Mogensen
»skriver nogle dejlige og letlæselige kapitler. Det var nogle forfattere der skulle tage ved lære af. (...) Læseren
er mere end godt underholdt medens de spegede intriger udspiller sig. Og Krimi-Cirklen ser frem til et nyt

drama fra Århus-kanten. Krimi-Cirklen
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