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En engageret og medrivende udgivelse fra Dennis Jürgensen. Så kortfattet kan det siges. 

Vi har også en længere version, hvor vi så efter endt læsning kan berette at forfatteren lægger
godt fra land i sin nye serie om efterforskerne Lykke -Teit og Rudi Lehmann.

Makkerpar har vi ellers rigeligt af på krimimarkedet, hvor vi oftest skal ind og vendte om deres
modsætning, ned i deres fortid og får lov at drage deres professionalisme i tvivl, fordi deres
privatliv ligger underdrejet.

Det kan være lige lovlig meget og fratager efter vores mening lejlighedsvis fokus fra spænding
og delplots. 

I den nye serie her, der bliver spændende at følge, går forfatteren da også lige akkurat til
grænsen. Begge opklarerne har mere eller mindre lig i lasten og psykiske udfordringer. Men det
bliver aldrig trættende og for gennemgående i bogen. Det kunne virke som om, forfatteren har
gennemskuet, at den slags skal altså med i en moderne krimi, men at han i grunden bare har
det med som pligt.

Dennis Jürgensen har talent for plots og dramatik. Han er en professionel iagttager og en god
formidler af miljøer og naturbeskrivelser. Lige fra kaffen der er færdig og bliver skænket med
skvulp . Og til jagten på
en af bogens hovedpersoner, der bliver jagtet af en gerningsmand, falder over en sten, banker
hovedet ned i det hårde sand, vågner omtåget på en madras, forsøger at kontrollere sin angst
og forspilder sin chance for at undslippe.

Super lavet. Beskrevet over flere sider så vi nærmest er med inde i det mørke og uopvarmede
rum.
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Handlingen foregår i Vadehavet, hvor en ung skolelærer og hans elev bliver væk fra hinanden i
tæt tåge. Læreren bliver desparat, hører et skrig i tågen, og da han finder drengen, står han
bøjet over et lig.

Forfatteren har haft en fest med at finde ud af, hvordan man i grænselandet skal få opklaret
forbrydelsen, der ikke er den eneste af slagsen på egnen. Eftersom vi er, hvor vi er, og
Sønderjyllands Politi ikke har haft held med en lignende sag, bliver der nu hentet forstærkninger
udefra, bl.a. fra Tyskland.

Og sådan fødes det nye makkerpar.

En spændende detalje iøvrigt. Kan man så her finde ud af at samarbejde uden gnidninger?? I
hvert fald er de lokale politifolk temmelig fortørnede over det nye makkerpars indblanding.  

Bogen er udmærket håndværk. Og er også aktuel med diverse detaljer og skjulte kommentarer
om f.eks. dagens ulvedebat:

Tror I virkelig, at det var det var en ulv, som gravede hende op.... Jeg har hørt om iagtagelser af
ulve her på egnen . . . Jeg har læst, at I bortskyder den i Danmark . . . . Det er ulovligt. De er
fredet. . . . . .Så hvis nogen havde skudt den ulv, havde vi måske aldrig fundet Rosa . . . 
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