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dødssyg lejrskole på en gård i en stille by. Men turen bliver vildere end forventet. Det opdager nemlig, at der

er blevet begået et mord, som ingen taler om. Hvilke hemmeligheder gemmer folk i byen mon på?

I asken fra kriminalassistent Madsens nedbrændte hus finder Anders en gammel metalkasse. Den er fyldt med
gamle journaler. Det er uopklarede sager, som Madsen har efterforsket. Nu er han død.

Serien "Journal X" handler om Anders og hans ven Kalle, der efterforsker gamle kriminalsager.

Peter Grønlund (f. 1970) er forfatter til flere anmelderroste bøger om subkulturer og skyggesiderne i det
danske samfund. Efter sin debut i 2005 modtog Peter Grønlund et arbejdslegat fra Statens Kunstråd, og i dag

har han et solidt forfatterskab bag sig. Han har blandt andet udgivet bøger om den internationale
hooliganscene, graffitimiljøet i Danmark, Statsfængslet i Vridsløselille og en biografi om den danske gangster

Lonne.
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