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I den navnløse, midtvestjyske by – der for nogen kan minde om Herning, for andre om Varde – hutler Madsen
sig igennem tilværelsen. Han bor året rundt i sit kolonihavehus og passer et halvtidsjob som natportier. Resten
af tiden går med fuldt ud at genvinde den mentale balance. Krigstraumer i forbindelse med en udstationering
for forsvaret hjemsøger stadig hans sind, på trods af at oplevelserne ligger år tilbage.
En sen nat forsøger en lokal forretningsmand at hyre ham til at undersøge en utroskabssag. Madsen har sine
tvivl, men lader sig overtale. Opgaven er trods alt simpel og vil kunne kaste en solid dynge jyske dollars af
sig, og hvad kan vel gå galt? Velkommen til kolonihaven – og en vaskeægte, lavspændt, vestjysk action-krimi.
Uddrag af bogen Hej. Er det dig, som er Madsen? lød det fra den lille. Ja. Hvem spørger? spurgte jeg
overrasket og vendte mig mod dem. Jeg havde aldrig set de to fyre før.
Ivan, grinede den lille med en mundfuld rådne tænder, mens han trippede af sted med hurtige trin for at kunne
følge kæmpen ved siden af. Hvem? spurgte jeg desorienteret, da de nåede hen til mig. Jeg kendte umiddelbart
ikke nogen, som hed Ivan. Mig, svarede kæmpen og sendte sin knytnæve ind i hjertekulen på mig med fuld
kraft. Slaget fik mig til at vakle to skridt tilbage. Mine lunger skreg på al den luft, som de ikke kunne hive ned,
og jeg gik ned på knæ … 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.
Læs mere på: www.legionaeren.dk, eller følg ham på Facebook på siden Legionæren. Manden i kolonihaven
er hans debut i krimigenren.
manden vinden bij Ask. Bestel eenvoudig online.
Bog er også tilgængelig som Lydbog eller E-bog. Zoek Nu Sneller, Beter en Slimmer bij Vinden. Manden i
kolonihaven af Jens Jørgen Hansen. Du kan kontakte krimi-Cirklen på denne Denne e-mail adresse bliver
beskyttet mod spambots. Gratis verzending vanaf € 30. Vind manden. Halmhuset i Kolonihaven.
Kulturkongen. 1 in Manden. Krimi. Mange muligheder for gør det selv manden. manden vinden bij Ask.
En vestjysk action-krimi.
Bekijk alle soorten en maten bij bol. com · Veilig achteraf betalen Kwantum: De Nr.
Vurdering. Manden har blandt andet kastet rundt. Bestil NU til fragtfri levering i butik. Føj til hylde.
Bestel eenvoudig online.

