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Mord for lands lov og ret Preben Tamborg Pedersen Hent PDF Karla Lilli Pedersen er journalist ved

dagbladet Nordposten i Frederikshavn. For ca. 180 år siden blev Karlas tipoldefar dømt til døden for overfald
og drab i forbindelse med det kendte drama i Stagsted. Da Karla begynder at skrive om disse historiske

begivenheder i Nordposten, sker der pludselig en række mord og mystiske hændelser, som kunne ligne de
gamle drab. Men kan det virkelig passe, at der er en sammenhæng? Den midaldrende Karla og den yngre
politimand Lars Knivholt finder sammen i opklaringen af mordene, og de bliver kastet rundt: Rundt i

historien, rundt i Vendsyssel og rundt i deres forestillingsverden. Intet er, som det ser ud til... Mord for lands
lov og ret er en krimi, der tager udgangspunkt i de historiske drab fra 1841, drab, som på mystisk vis – måske

– har paralleller til de nutidige drab. Forfatteren Preben Tamborg Pedersen, født i 1960 i Frederikshavn,
debuterer som krimiforfatter med "Mord for lands lov og ret"". Historien om drabene fra 1840’erne er en del

af forfatterens egen familiehistorie.

 

Karla Lilli Pedersen er journalist ved dagbladet Nordposten i
Frederikshavn. For ca. 180 år siden blev Karlas tipoldefar dømt til
døden for overfald og drab i forbindelse med det kendte drama i

Stagsted. Da Karla begynder at skrive om disse historiske
begivenheder i Nordposten, sker der pludselig en række mord og
mystiske hændelser, som kunne ligne de gamle drab. Men kan det

virkelig passe, at der er en sammenhæng? Den midaldrende Karla og
den yngre politimand Lars Knivholt finder sammen i opklaringen af

mordene, og de bliver kastet rundt: Rundt i historien, rundt i
Vendsyssel og rundt i deres forestillingsverden. Intet er, som det ser
ud til... Mord for lands lov og ret er en krimi, der tager udgangspunkt
i de historiske drab fra 1841, drab, som på mystisk vis – måske – har



paralleller til de nutidige drab. Forfatteren Preben Tamborg
Pedersen, født i 1960 i Frederikshavn, debuterer som krimiforfatter

med "Mord for lands lov og ret"". Historien om drabene fra
1840’erne er en del af forfatterens egen familiehistorie.
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