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En samling fortrinlige krimier med gode plots, stramt sprog og meget velvalgte og kreative
kulisser.
Rigtigt mange af historierne foregår tilbage i tiden, så man får et historisk perspektiv med.
Det er flot.
Byens Forlag har fået den idé at lade ti forskellige krimiforfattere skrive hver en kriminovelle om
den by, de er opvokset i.
Man læser de forskellige noveller i et hug, og på en måde ville vi ønske, der var flere.
De er pænt nuancererede og meget forskellige.
Der er f.eks. historien om de gule kabiner, hvor der opstår mistanke om, at her er sket noget
forfærdeligt. Det er der da også under krigen, i 1943,  hvor en jødisk familiefar tog livet af sin
familie i minutterne, inden de kunne være reddet til Sverige. Læs en skarp historie om hvorfor.
Historien er ikke en egentlig kriminovelle men en spændingshistorie med et menneskeligt plot
om intuition, fornemmelser og desperation. 
Kendetegnende for mange af de øvrige noveller, hvori også indgår varme og menneskelighed,
det som er én side af mord og forbrydelser.
Vi kommer også omkring emnerne jalousi og utroskab, der optræder pænt som forklaringer i
kriminalstatistikkerne.
Vi kommer en tur ind i sportens verden, hvor der umiddelbart er sket et rovmord, men det er
vistnok noget helt andet.
Orøs hemmeligheder kommer for dagens lys.
Og vi får også en historie om, hvordan den lille Købmand Toft i Ullerslev bliver presset af en af
de store supermarkedskæder, og hvordan grumme ting kan ske ud af desperationen for at
overleve.
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Mord i din hjemby er ikke blot tilfældige historier. De ser ud til at være kædet ind i en
sammenhæng af samfundsmæssig substans og et perspektiv, der rækker ud over det, der sker
i selve forbrydelsesøjeblikket.
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