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Niels Oxen, Danmarks højest dekorerede soldat nogensinde, bor og arbejder under rumænsk identitet på et
afsides dambrug i Jylland. Skjult for omverdenen slås krigsveteranen med sine traumer, samtidig med at han
lever i konstant alarmberedskab. For han har en hemmelighed, som holder ham i live - men som også kan slå

ham ihjel.

 

Da en museumsinspektør bliver myrdet på et slot, udløses en lavine af voldsomme begivenheder, som
involverer Danmarks justitsminister. Der er kun få, der kan skimte en forbindelse til Oxen. En af dem er hans
gamle makker, Margrethe Franck fra Politiets Efterretningstjeneste. Hun har ledt forgæves efter ham i mere

end et år. Da hun endelig finder ham, besegler hun også hans skæbne.

 

Oxen ser pludselig sig selv som centrum i en menneskejagt. Nogle vil hjælpe ham. Nogle vil dræbe ham.
Men hvem er ven, og hvem er fjende? Franck og Oxen slutter sig på ny sammen mod de mørke mænd, der har

magten. For den jagede krigsveteran har kun to muligheder:

 

-Gå til grunde # eller gå til angreb.

 

DE MØRKE MÆND er en fortsættelse af første roman med krigsveteranen Niels Oxen, DE HÆNGTE
HUNDE
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