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- en Mads Povlsen krimi.

Lokalsamfundet i Vesthimmerland rystes, da en garvet lokalpolitiker bliver myrdet i sin egen grusgrav en
mørk aften i oktober.

Efterforskningen af mordet på den prominente skikkelse trækker ubehagelige spor gennem egnens
lokalforhold og historie. Var det et politisk mord? Lå forklaringen i hans temmelig fantasifulde økonomiske
projekter? Havde han jokket for mange over tæerne i det jobskabelsesprojekt, han var chef for? Eller havde

det noget at gøre med hans erotiske eskapader?

Vicekommissær Peter Sandersen og hans makker Unge Andersen fra Rigspolitiet bliver sat på drabssagen,
måske en sidste gang før Rejseholdet nedlægges.

Lederen af det lille egnsmuseum, Mads Povlsen, rodes helt bogstaveligt ind i sagen fra starten. Den
nysgerrige museumsmands kendskab til egnen – og museets samlinger – kommer endnu en gang politiet til

gavn.

Men da Mads forsøger at tage sagen i egen hånd, kommer han bogstavelig talt lige lovlig tæt på gådens
løsning!

Og Mads har i forvejen nok at se til: Hans teen-ager datter Karen har valgt at bo hos ham. Den buttede Bodil,
journalisten som en gang var hans kæreste og måske er det endnu, arbejder nu på avisens hovedredaktion i
Århus. Museet står overfor en fusion med de andre museer på egnen. Karen har tilmed problemer med en lidt

for nærgående håndboldtræner. Og så er Mads stillet op som kandidat ved det nært forestående
kommunalvalg!

Mord ved Limfjorden er en ægte, klassisk krimi fuld af spænding og levende miljøskildring af en egn, hvor
ikke alt er som det ser ud.

Kriminalromanen er en fortsættelse af den prisbelønnede krimi Særlingens testamente, men kan også læses
selvstændigt.
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