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Venner og fjender Mark \u00d8rsten Hent PDF Jacob, Julie, Tobias, Søren og Mia har kendt hinanden i mere

end ti år, da Mia pludselig findes død i sit badekar. Tilsyneladende har hun begået selvmord.
Ekspolitimanden Jacob, som har haft et forhold til Mia, vikles med ét ind i et net af politiske og personlige
intriger omkring Mias død. Nettets tråde leder langt ind i Erhvervsministeriets korridorer, til Berlin før og
efter Murens fald og dybt ned i vennekredsens fælles fortid. Jacob må erkende, at intet er, hvad det giver sig
ud for at være – venskaber, ungdommens idealer og den politiske moral står for fald i denne medrivende og

dybdeborende spændingsroman. Den danske forfatter Mark Ørsten (f. 1967) debuterede i 1994 med
spændingsromanen "Fædrenes sønner", som senere blev fulgt op af "Uden ondskab" og "Venner og fjender".
Mark Ørsten er uddannet cand.scient.adm. og er leder af journalistuddannelsen ved Roskilde Universitet.
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