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Grete har meldt sin ankomst i Århus, og lampefeberen stiger. Jensen manglede egentlig kun at lukke og
slukke efter sig på politigården og at tage hjem, da et mord leder ham på afveje.

Miljøaktivisten Britta Grønbæk har fået et dødeligt slag i baghovedet, og spørgsmålene om forbrydelsen
bliver ved med at indhente ham. Ikke mindst fordi Grete stiller dem. Grete var Facebook-venner med offeret,

og hun beundrer Britta Grønbæks veninde, fotomodellen Vera Clement.
Sammen går Jensen og Grete på jagt efter gerningsmanden, selv om jalousien truer med at komme på tværs.
Vera Clement lægger an på Jensen, og slagteridirektøren Kenneth Malling charmer Grete. Som tresårig må

Jensen også erkende, at miljøbevidsthed udtrykker sig anderledes, end den gjorde i hans ungdom.
Endelig har deres nye ven Olfert sit helt eget syn på dyrevelfærd. Jensen får hverken rast eller ro, efter han

tog Britta Grønbæks kælegris i pleje.
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