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Rouletten Niels Lillelund Hent PDF November 1991. I det nyåbnede Casino Copenhagen bliver en ung

croupier myrdet. Vicekriminalkommissær Erik Andersen - 47-årig ungkarl og nyligt afvænnet alkoholiker -
bliver sat på sagen. han følger sporet ind i kasinoets lukkede verden, hvor tid, penge og mennesker forbruges
med samme hast, som jetonerne flyver over den grønne filt. Men da han selv sætter sig ved spillebordet,

mister han grebet og prøver desperat at forhindre den endelige fallit. Samtidig begynder ligene at hobe sig op
omkring ham. 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 ROULETTEN: "En meget overbevisende debutroman, som rummer næsten

alt, hvad manmed rimelighed kan forlange af en god detektivhistorie ... Niels Lillelund skriver godt og
levende og til tider ligefrem originalt." - Thomas Harder, Politiken "Fremragende debut ... Niels Lillelund
tegner et troværdigt portræt af sin hovedperson. Det fungerer." - Kristeligt Dagblad "Hans misantropiske

vicekriminalkommissær Erik Andersen, der med sin ironi punkterer nogle af de centrale punkter i myten om
den danske mentalitet, har alle muligheder for at blive 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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