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Brottsplats Malmö är en serie romaner skrivna av kri-minologen
Jörgen Hansen. De utspelas i ett mörkt och farligt Malmö med
avstickare till ett Köpenhamn präglat av våld och brottslighet.

Författaren besökte under sin tid som kriminolog Sverges största
och bästa fängelser. Människorna han lärde känna och deras

berättelser har präglat hans författarskap. I Maffia får den före
detta bankrånaren Kirre Oskarsson i uppdrag av Malmös

största knarkligor att hitta den som mördat en av deras chefer.
Mordet skedde utanför mc-gänget Black Warriors lokal, vilket
inte bidrog till höja Kirres entusiasm inför uppdraget men

ibland måste man inse att det finns erbjudanden som helt enkelt
inte kan säga nej till. "Jörgen Hansen har ett litterärt handlag
med miljön som är beundransvärt, en kärvhet och lyskraft i
skildringen som är en ren poesi. . . Kirres svåger Benny, den

sublime psykopaten, är en figur med verklig resning, en galning
och demon som färdas på livets väg som en bulldozer utan någon



vid ratten." Ruth Halldén, Dagens Nyheter "Ett mycket snabbt
tempo med våldsamma händelser som avlöser varandra och
håller en hög spänningsnivå. Personbeskrivningarna är väl
genomarbetade och intressanta utan att bli överpretentiösa.

Miljöskildringen är utmärkt och skapar stämningar som leder
tankarna till de klassiska amerikanska deckarförfattarna . . .
Mycket god underhållning." Göran Antonsson Biblioteksrevy

Hallick
Kirre, den före detta fängelsekunden, försöker leva ett lugn,

stillsamt och framför allt lagligt liv tillsammans med sin flickvän
Tine i Köpenhamn. Men Kirre är förföljd av olycka. Ett enkelt

jobb att bevaka en invandrarbutik mot vandaler får som
konsekvens att Kirre och Tine hittar en mördad prostituerad i
sin fullkomligt sönderslagna lägenhet. "Språket för närmast

tankarna till Raymond Chandler (...) Spänningen hålls
oavbrutet på topp fram till det överraskande slutet.
Miljöskildringen är utmärkt." Bibliotekstjänst
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