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Kulden og mørket er ved at sænke sig over kolonihaven.
Vinteren står for døren, og forude truer julen med sine udgifter, fristelser og fejltagelser, der kan vælte en
vaklende økonomi – for ikke at nævne et skrøbeligt sind som Madsens, der i højere og højere grad plages af
mareridtsagtige drømme om en mislykket militæroperation – omkuld. Så på trods af tidligere skuffelser lader
han sig igen hyre af advokat Hammergren til en fredelig specialopgave, hvor han skal overvåge borgmesterens
kontor, da der eventuelt foregår noget mistænkeligt i forbindelse med kommunens udlicitering af opgaver. På
papiret ligner det en ren skovtur. Det eneste problem er, at langtfra alle er klar over, at opgaven er fredelig!
Velkommen tilbage til en vinterkold kolonihave – og endnu en lavspændt, vestjysk actionkrimi. Uddrag af
bogen Nej! Stop! skreg Dragos, da han kom rundt om skurvognen. Hold kæft! snerrede chefen uden at bremse
slaget med den en meter lange lægtestump. Den traf den liggende Razvan i siden med fuld kraft. Den unge
mand skreg og krøb sammen i fosterstilling, mens chefen hævede lægten igen. Så stop da. Du slår ham ihjel,
råbte Dragos og trådte nærmere. Et skridt mere, og så bliver det dig, hylede chefen og stirrede ondt på ham
med lægten klar til slag. Pis af med dig! Kom i gang med arbejdet! Ikke før du lægger den kølle, og jeg har
fået set til Razvan. Han fejler ikke en skid! Jeg daskede ham et par gange, så han kan lære, hvordan tingene
fungerer her. Om forfatteren Jens Jørgen Hansen er født i Vestjylland nær Varde, er uddannet cand.scient. fra
Aarhus Universitet og underviser på Herning Gymnasium. Han har tidligere udgivet en lang række

pseudohistoriske bøger, herunder serien om den romerske legionær Marcus. Morderen i kolonihaven er tredje
bind i Kolonihave-krimiserien.
Det er fortællingen om den frederikshavnske fritidsmusiker Ove Thomas Hansen,der nægter sig skyldig i
drabet på sin fraseparerede hustru Brita Hansen.
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