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Journal X er en ny række af spændende krimi-bøger i Alineas Røde Læseklub.
Bøgerne er selvstændige krimihistorier, der kan læses uafhængigt af hinanden.

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.

I Journal X -Rockerdrabet kaster Anders og hans ven Kalle sig ud i en vild opklaring af mordet på Nicki
Hansen. En sag, der bringer dem vidt omkring og helt ind i rockernes mørke verden. Hvem lyver, og hvem

taler sandt?
Bogen kan varmt anbefales til børn, der er glade for serien Koldt blod.

Rød Læseklub
Bogen udkommer i serien Rød Læseklub, som er læsepædagogisk bearbejdet og har et lixtal på 16. Hvis
bogen skal bruges i undervisningssammenhæng, er der udarbejdet læseforståelsesopgaver, der gratis kan

hentes på laeseklub.alinea.dk.
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