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højreekstremistisk organisation eller loge? Et højreradikalt netværk, der bag en tilsyneladende ærbar
glansbilledfacade i det skjulte forbereder sig på at omstyrte det danske samfund? En dødsensfarlig

organisation bestående af fremtrædende spidser fra samfundets højere sociale lag, der uden moral og etik i
fanatismens hellige navn målbevidst arbejder på det, de kalder en god politisk sag? Skruppelløse og

pengegrådige fantaster, der ingen midler skyer for at nå deres mål, og som bare venter på det rette tidspunkt
til at slå til? Eller ER det kun i den frodige fantasis verden, det billede eksisterer? Kriminalinspektør Hans
Poulsen og hans tro væbner, kriminalassistent Svendsen, søger at finde svaret i en hæsblæsende jagt på

udspekulerede og samvittighedsløse elementer i et betændt provinsielt miljø, hvor menneskeliv, moral og etik
er til fals for rigdom, magt og politisk fanatisme. Efter en intensiv politiefterforskning, som blotlægger hidtil
ukendt råddenskab med bestikkelse og korruption - og en stribe uforklarlige mord - løser kriminalinspektør
Hans Poulsen sin hidtil største mordgåde i sin 40-årige karriere i politiet. Og i tilgift har han en effektfuld
overraskelse i ærmet. Uddrag af bogen Poulsen tændte sin lommelampe og lod lyskeglen panorere rundt i
lokalet, og der, midt i lokalet, halvt sad, halvt hang en livløs skikkelse bundet og kneblet til en stol. Det var
Mølvig, der havde været udsat for rockernes bestialske afstraffelse. Hans hoved var én stor blodig plamage.
På gulvet under stolen havde der dannet sig en blodpøl. Poulsen tog pulsen på ham. Den var katastrofalt lav,
men han var stadig i live. Dog næppe længe endnu, vurderede Poulsen og gav betjenten besked på at tilkalde

en ambulance. Poulsen sad på hug foran torturofferet med ryggen til døren. Netop som han havde bedt
betjenten om at tilkalde en ambulance, registrerede han betjentens frygtsomme blik, der skiftevis var rettet
mod ham og noget, der foregik bag hans ryg. Poulsen var ikke et sekund i tvivl om, at betjenten forsøgte at

sende ham et advarselssignal. De var ikke alene! Poulsen kastede sig instinktivt til siden, mens han
registrerede, at betjenten resolut trak sin tjenestepistol og beordrede den ukendte person i døråbningen til at
smide sit våben. Åbenbart forgæves. Betjenten skød først, og den ukendte gispede. Revolveren faldt ud af

hans hånd, og han gik i knæ, mens han pressede begge hænder mod maven. Så faldt han forover på gulvet og
blev liggende. 250 sider. Om forfatteren: Poul-Henrik Pedersen er født 1945 i Raarup ved Horsens og har

siden 1969 været bosiddende i Nykøbing Falster. Han er uddannet journalist og har virket som sådan i 25 år
på en række provinsaviser - bl.a. 20 år som redaktør på den daværende avis, Ny Dag, på Lolland-Falster,

hvorefter han gjorde kommunalpolitisk karriere bl.a. som borgmester i 17 år i Nykøbing F. Kommune. Det er
fra hans virke som politiker og journalist i skiftende provinsmiljøer, han har hentet inspiration til sine
kriminalromaner. Bestilling på mord er hans tredje roman med kriminalinspektør Hans Poulsen som den

gennemgående figur. Han debuterede i 2011 med romanen Moralens Bøddel, hvorefter fulgte den
anmelderroste Hævntørst og Pistacienødder.
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