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Vennen Joakim Zander Hent PDF Forlaget skriver: Jacob Seger har lagt sit gamle liv bag sig og er netop
ankommet til Beirut, hvor han skal i praktik på den svenske ambassade. Til en fest møder han krigsfotografen
Yassim, og de to indleder hurtigt et forhold. En nat bliver Jacob overrasket i sin lejlighed af Myriam fra den
svenske militære efterretningstjeneste. Hun hævder, at Yassim er terrorist, og giver Jacob et ultimatum. Men
kan han stole på Myriam? Skal han forråde sin ven? Hjemme i Sverige har Klara Walldéen netop sagt farvel
til sin morfar ved hans begravelse, da hendes veninde Gabriella pågribes af Säpo. I jagten på en forklaring er

det op til Klara at sammensætte brikkerne i puslespillet. Sporene fører hende til Bruxelles – og synes at
strække sig videre mod Beirut. Den svenske forfatter Joakim Zanders thriller VENNEN er en beretning om
venskab og kærlighed i en tid overskygget af terror og trusler. VENNEN er tredje roman i serien om Klara

Walldéen.
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