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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
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