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Besat til anden side Niels Lillelund Hent PDF Udbrændt, småalkoholisk og uden fast arbejde. Det er
hverdagen for tidligere kriminalkommisær og freelancedetektiv Erik Andersen. En dag henvender et

velrenommeret konsulenthus sig til ham, da de vil have ham til at finde en forsvundet medarbejder. Med uld i
lommerne og uden en klink på kistebunden er Erik Andersen nødt til at sige ja til jobbet. Terningerne kastes,

og Erik Andersen bliver trukket ind i en verden af penge, dyre biler og hårde forretningsmetoder.

Niels Lillelund (f. 1965) dansk forfatter, journalist og vinanmelder. Niels Lillelund debuterede i 1999 med
"Rouletten".

"Der er Dan Turellske undertoner i Niels Lillelunds velkomponerede krimi ... Det er svært at holde op, når
man først er begyndt. " - Anne Marie Gregersen, Berlingske Tidende

"Personportrættet er levende, miljøbeskrivelserne er i top og plottet er spændende ... En dansk krimi i
særklasse." - Mie Petersen, Kristeligt Dagblad
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