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Det er sommer 1992. København koger oven på det danske nej til Unionen, og i Sverige kæmper det danske
fodboldlandshold om europamesterskabet. På Alhambravej kæmper Erik Andersen for at holde liv i sit
nyåbnede antikvariat og for at lade være med at drikke.
Han har - halvvejs frivilligt - sagt op i politiet og må supplere sin indtægt med ad hoc-opgaver som privat
undersøger. Da et førende konsulentfirma hyrer ham til at finde en topmedarbejder, der er forsvundet, skifter
Andersens liv igen retning. Han ansættes på skrømt som managmentkonsulent og trækkes ind i en verden af
behård konkurrence, kynisme og sanseløs jagt på penge - og forelsker sig i en anden mands kone.
Niels Lillelund (f. 1965) har tidligere beklædt skiftende stillinger som croupier på Casino Copenhagen,
gymnasielærer, managementkonsulent og informationskonsulent i et forsikringsselskab. I dag arbejder han
fortsat fuld tid som journalist på Jyllands-Posten. Og så skriver han kriminalromaner med den fallerede
politimand, antikvarboghandler og privatdetektiv Erik Andersen i hovedrollen. I serien er indtil videre
udkommet: Rouletten (1999), Besat til anden side (2000), Den amerikanske samler (2001), Bibendum (2010)

Det skrev anmelderne om BESAT TIL ANDEN SIDE: "Velskrevet københavner-krimi. Niels Lillelund følger
debuten op med atmosfærefyldt bog om opdager Andersen ... (og) har klaret den vanskelige opfølgen af
succesdebuten med bravour." - Information "Besat til anden side er en virkelig god krimi, der sagtens kan
klare sig i kampen med de ellers normalt så dominerende svenske og norske bøger i genren. Måske er det fordi
Niels Lillelund virkelig er på ... Mere af samme slags tak." - Krimisiden.dk Det skrev anmelderne om
ROULETTEN: "En meget overbevisende debutroman ...
Niels Lillelund skriver godt og levende og til tider ligefrem originalt." - Thomas Harder, Politiken
"Fremragende debut." - Kristeligt Dagblad "... en af det nye årtusindes danske krimihelte." - Ole Ravn,
Krimiguide "God krimi, underholdende, lun og spændende – dansk når det er godt!" - Litteratursiden
Jeg er så småt begyndt og har meget 'på bedding', men der er jo meget der skal passes, så det er ikke altid, man
har den tid der skal til. De fleste har et forhold til det gamle spil omend man kan lide det eller ej. Det danske
folk var en vigtig, men dyrekøbt, erfaring rigere.
De fleste har et forhold til det gamle spil omend man kan lide det eller ej. Mange spiller skak herhjemme og
skoleskak er udbredt over det meste af verden.
Velkommen til mit Univers Sundhed med stabilt blodsukker Jeg hedder Siff Holst (1956). Fædre der taler
ud, sønner der fotograferer, ånder der efterlader beskeder. Hvornår findes … Lavmeldt debut om at rykke sit
liv op med rode og bosætte sig på en gård sammen med mennesker, får og andre dyr.
Jeg er så småt begyndt og har meget 'på bedding', men der er jo meget der skal passes, så det er ikke altid,
man har den tid der skal til. Titel: Et glimt af Gud Forfatter: Peter Fischer Møller og Christian Heilskov
Rasmussen Format: 22 x 24 cm Sider: 164 ISBN: 978-87-9901-983-0 Hver kultur, hvert folk og hver tid har
sit at bidrage med til udfoldelsen af inkarnationens mysterium - og … Med voksende spænding skiftede
Tyskland til aggressivt diplomati. Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande som fremføres i artiklen.
Hvor findes de. Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande som fremføres i artiklen. 'Anden'
omdirigeres hertil. : Jul er et ældgammelt ord, så gammelt at den oprindelige betydning er tabt, men klart er
det, at ordet er forbundet med vintersolhverv og de fester, verdslige og gejstlige, der har været knyttet.
Skakspillet er uden tvivl et af de mest kendte spil. 'Anden' omdirigeres hertil. Jeg vil også forsøge at skrive
historien om mit liv. På de enkelte sider vil jeg beskrive mine forskellige interesser. Den ligger her. Hvornår
findes … Lavmeldt debut om at rykke sit liv op med rode og bosætte sig på en gård sammen med mennesker,
får og andre dyr.

