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En nødvendig død Jan Mehlum Hent PDF På færgen fra Oslo til København bliver Tønsberg-advokaten
Svend Foyn vidne til et skænderi i nabokahytten mellem en kendt tv-personlighed og dennes hustru, Kaja
Bye. Et år efter opsøges Foyn af Kaja, som nu er flygtet fra ægtemanden, der chikanerer og truer hende på

livet, fordi sandhederne om deres voldelige samliv kan ødelægge hans karriere.

Den pengetrængende og excentriske provinsadvokat påtager sig at hjælpe den forsvarsløse kvinde, men han
bliver imidlertid hurtigt viklet ind i et skæbnesvangert spil om magt og afmagt, hvor han selv er tæt på at

ende som syndebuk.

Jan Mehlum (f. 1945) er en norsk forfatter og forsker med baggrund i sociologi og markedsøkonomi. Jan
Mehlum debuterede som skønlitterærforfatter i Norge i 1996 med romanen "Gyldne tider". Jan Mehlum er
særlig kendt for sin kriminalserie om advokaten og fritidsdetektiven Svend Foyn. Jan Mehlum har vundet
flere priser for sit forfatterskab, blandt andet Rivertonprinsen i 1998 og Vestfolds Litteraturpris i 2003.

"...Mehlums håndtering af sin hovedfigurs hovedkuls tur gennem forhindringsbanen er meget, meget
morsom" (Jyllands-Posten)

"Det er en krimi, der virkelig sætter trumf på og belyser, hvor frygteligt det går, når presset bliver for stort, og
selvtægt bliver den eneste udvej."(Kristeligt Dagblad)
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