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Københavns Politi er presset op til EU-topmødet i København, da en bombe sprænger i et baghus på
Nørrebro. På gerningsstedet ligger et søndersprængt lig tilbage. Politiassistent Lars Winkler er rystet, da det
viser sig, at den dræbte er journalist Thorbjørn Lehbæk, skribent ved det venstreorienterede website Modkraft
- og  Lars´ gamle ven. Var Thorbjørn i færd med at fremstille en brevbombe til brug under topmødet, eller er

han offer for højreorienteret terror?

Efterforskningen af mordet kommer ubehageligt tæt på Lars´ fortid i BZ-miljøet, som han hidtil har prøvet at
holde skjult for kollegaen Sanne og resten af Politigården. Lars og Thorbjørn delte engang alt, men en pige

kom i vejen, og deres veje skiltes. Eller hvad skete der egentlig?

De berusedes vej er tredje bind i den anmelderroste serie om politiassistent Lars Winkler. 

Pressen skriver: 

»Melander skriver fremragende, nogle steder decideret poetisk, pågående, pompøs og med et godt skud
intellektuelle og musikalske vitaminer«
**** - Merete Reinholdt, Berlingske  

»Jakob Melander får på en spændende måde kædet begivenhederne i fortid og nutid sammen. . Naturligvis
udvikler tingene sig uforudsigeligt, så man på en gang læser med hjertet i halsen, alt i mens man nyder

forfatterens evne til at skildre sine personer, så de fremstår som troværdige mennesker.«
**** - Henrik Tjalve, Herning Folkeblad

 

»Det poetiske sniger sig også ofte ind i Jakob Melanders egen skrivestil. Han er eminent til at fange
stemninger, og tit er hans tekst lige så detaljerig og fantasifuld som et papirklip af H. C. Andersen. I en
krimibranche med mange metervarer er det sjældent at læse noget så velskrevet som ´De berusedes vej´.«

- Asker Hedegaard Boye, Weekendavisen
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