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Han er rå, han er sarkastisk med indlagt tør humor, og så skriver han som en tordenengel, denne debutant, der
er dukket op på krimihimlen. Christian Frost er i sandhed et møde værd. Fyens Stifttidende (6 stjerner)

Ambitiøs debutant. Og han kan både skrive og underholde. Politiken (4 hjerter)

Indviklede og ganske morsomme røverhistorie holder forbavsende godt hele vejen igennem. Denne debut
indeholder potentiale til et nyt stort dansk krimiforfatterskab.litteratursiden.dk

For kriminalassistent Erik Otto Falster og hans kone Lena er juleaften noget, der bare skal overstås. Derfor
trækker de sig tilbage til deres ødegård i Älmhult, men de ankommer til et brutalt mord, som bliver starten på
en intens jagt gennem de svenske skove. Først for at bevise deres egen uskyld, da alle beviser peger mod

dem, og de begge har et stærkt motiv til mordet - men snart for at undgå at blive morderens næste
offer. Gradvist går det op for Falster, at det er en sag, som trækker tråde tilbage til fortiden. Mod en tidligere
premierløjtnant, som tog sit eget og sin families liv, en dreng med onde øjne, en hyggepianist og en rigmand

fra Vedbæk. 

GUD ER BARE HUND STAVET BAGFRA er en overdådig, virtuos og hæsblæsende kriminalroman af
debutanten Christian Frost (f. 1968) og første bog i en planlagt serie på ti bøger om Erik Otto Falster og hans

makker Lars Hede.

 

Forlaget skriver:

Han er rå, han er sarkastisk med indlagt tør humor, og så skriver han
som en tordenengel, denne debutant, der er dukket op på

krimihimlen. Christian Frost er i sandhed et møde værd. Fyens
Stifttidende (6 stjerner)

Ambitiøs debutant. Og han kan både skrive og underholde. Politiken
(4 hjerter)

Indviklede og ganske morsomme røverhistorie holder forbavsende
godt hele vejen igennem. Denne debut indeholder potentiale til et nyt

stort dansk krimiforfatterskab.litteratursiden.dk

For kriminalassistent Erik Otto Falster og hans kone Lena er
juleaften noget, der bare skal overstås. Derfor trækker de sig tilbage
til deres ødegård i Älmhult, men de ankommer til et brutalt mord,
som bliver starten på en intens jagt gennem de svenske skove. Først
for at bevise deres egen uskyld, da alle beviser peger mod dem, og
de begge har et stærkt motiv til mordet - men snart for at undgå at
blive morderens næste offer. Gradvist går det op for Falster, at det er

en sag, som trækker tråde tilbage til fortiden. Mod en tidligere



premierløjtnant, som tog sit eget og sin families liv, en dreng med
onde øjne, en hyggepianist og en rigmand fra Vedbæk. 

GUD ER BARE HUND STAVET BAGFRA er en overdådig, virtuos
og hæsblæsende kriminalroman af debutanten Christian Frost (f.
1968) og første bog i en planlagt serie på ti bøger om Erik Otto

Falster og hans makker Lars Hede.
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