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Mord på bestilling Lotte Petri Hent PDF I denne samling hårrejsende krimifortællinger udfordrer vi for alvor
forfatterne og deres skrivevaner ved at fratage dem kontrollen med tre afgørende plotelementer: motiv,

gerningssted og mordvåben. I efteråret 2017 afholdt Byens Forlag en konkurrence på Bogforum: ”Giv os dit
bedste krimiplot”, hvorpå vi overlod de otte mest originale bidrag til forfatterne og deres grumme fantasi. Det
er der kommet en række skæve, sjove og ikke mindst uhyggelige fortællinger ud af, som med garanti er lidt

anderledes end de krimier, du normalt læser.

De medvirkende krimiforfattere er: Lotte Petri, Lone Theils, Kirsten Brun, Arne Woythal, Lotte Dalgaard,
Rune Stefansson, Jens Strandbygaard og Jonatan Tylsgaard Larsen

MORD PÅ BESTILLING er fjerde bog i en serie, hvor krimiforfattere skriver med afsæt i et planlagt
benspænd. I serien er udkommet: Mord i din hjemby (2015), Mord i dit hjem (2016) og Mord på din ferie

(2017).
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