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Fjendens bedste ven Hans Mortensen Hent PDF Journalisten Kasper Berg har en fortid som glødende
kommunist, men den har han for længst lagt bag sig. Det tror han i hvert fald. For da ungdomsvennen Bjarne
findes druknet i havnen i deres hjemby, får Kasper udleveret en stak breve, som kaster nyt lys over hans og

vennens fælles historie.

Brevene er skrevet af østtysk kvinde, de to mødte på en sommerlejr i det daværende DDR, og de efterlader
Kasper med en række uafklarede spørgsmål: Blev hans ven hvervet som spion for østtyskerne, eller var han
bare en nyttig idiot i et storpolitisk spil under den kolde krig? Og er hans død et hændeligt uheld, eller er det

overlagt mord som konsekvens af noget, der skete dengang?

Svarene skal findes i nutiden og i cirkler, hvor man mindst ville vente det. Og for Kasper bliver jagten på
sandheden ikke ufarlig.

Fjendens bedste ven er politiks spændingsroman om et vigtigt kapitel i den kolde krig, der udspillede sig tæt
på nutiden og tæt på Danmark.
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