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Författaren till Hundraåringen som klev ut genom ett fönster och
försvann, Jonas Jonasson, är tillbaka med en ny oemotståndlig
skröna! Möte Mördar-Anders och hans vänner. Samt en och

annan ovän.

"Alldeles glimrande bra. Dråpligt dräpande, finurligt skruvat, elegant
som bara tusan. Jag tröttnar aldrig."

Skånska Dagbladet

"Jonas Jonasson drar sig inte för att driva med allt från
Arbetsförmedlingen till kvällspressen. Men han gör det med en stor

portion värme och humor."
Nerikes Allehanda

Kyrkoherden Johanna Kjellander har lämnat predikstolen för gott.
Det skedde i all hast med burop från församlingen och med att hon



fick psalmböcker kastade efter sig. Nå, hennes yrkesval hade ändå
aldrig varit något val, utan ett tvång. Hon skyller allt på Gud och
pappa i lika delar. Per Persson lever ett torftigt liv efter att farfar

lyckats förskingra den mångmiljonförmögenhet han en gång suttit på
och som i denna dag borde varit i sonsonens ägo. Istället är Per en
uselt betald receptionist på ett tredje, eller möjligen fjärde klassens

hotell.
Den bortjagade prästen är på vingel i tillvaron och möter av en slump
receptionisten på en parkbänk. Båda känner att de har hämnd på
tidigare generationer att utkräva, om än från olika perspektiv.

Det är då en lika argsint som naiv man kommer i deras väg. Han
heter Johan Andersson, men prästen och receptionisten ser till att han
strax är Mördar-Anders med hela Sverige.Trion bildar en ohelig
allians och ger sig in i näringsverksamheter med mycket måttlig
moralisk bärighet. Allt hade ändå kunnat vara väl om bara inte en
greve, en grevinna och självaste Herren och hans son ställde till det

så förbannat för dem.
Jonas Jonasson är journalisten och entreprenören som tröttnade på

sitt gamla liv och bestämde sig för att bli författare i stället.
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