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Førstebetjent Kolbjørn “K2” Kristiansen har, med god hjelp av sin funksjonshemmede unge rådgiver Patricia
Borchmann, løst en stor mordsak i 1968, 1969 og 1970. Denne fjerde boken om Patricia og K2 omhandler tre
mordsaker den umake duoen løste i 1971. Samtidig gjenopptas da historien om deres ambivalente forhold,
etter at avslutningen på tredje mordsak utløste et brudd.

K2s fjerde mordetterforskning er tema i langnovellen Pistolen på plenen. 23. mai blir en rik gammel malerinne
skutt inne i sitt storslagne hjem i Holmenkollen. De to mulige morderne er avdødes nevøer – og mordvåpenet
ligger ganske uforklarlig igjen midt på plenen.
K2 forsøker å løse saken uten Patricia, men en telefonsamtale med henne viser seg nødvendig og
avgjørende…
Kortromanen De fire vinglassene er K2s femte mordsak. Lille julaften forgiftes en berømt forfatter under en

festmiddag. Gjestene er forfatterens kone og hans to elskerinner, som alle har både sterke livshistorier og
mulige mordmotiver. Spørsmålene om hvordan og hvorfor det kom dødelig dose gift i forfatterens vinglass og
mindre doser i to av de andre, blir sentralt. Patricia sier seg villig til å hjelpe til med å løse mysteriet, når K2
forteller at han feirer julen alene. Men avsløringen av at K2s kjæreste Miriam kommer tilbake til
nyttårsfeiringen, utløser et nytt brudd med Patricia…
K2s sjette mordetteforskning fortelles i den korte romanen De fem fyrstikkene. 29. desember reagerer en
lektor og tidligere motstandsmann voldsomt, da han mottok en konvolutt som bare inneholdt fem fyrstikker.
Neste morgen ble han funnet skutt ute i Nordmarka. Spenningsnivået stiger raskt når K2 blir kjent med flere
personligheter fra motstandsgruppen – og med et angivermysterium som våren 1945 kostet gruppens leder
livet. Med både Patricia og Miriam i Oslo går det mot en høydramatisk avslutning på året 1971, i
etterforskningen så vel som i K2s privatliv …
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