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Mord mellem gamle venner Niels Brinch Hent PDF Foran sin storslåede villa på en stille vej uden for
København bliver en parfumedirektør fundet myrdet. Det eneste, som politiet har at gå efter, er pilen fra en
armbrøst. Ikke engang et motiv, kan politiet finde. Ikke før efterforskningarbejdet bringer dem helt til

Tyskland og åbner en sag fyldt med gammelt venskab og dybt had. Dette er en sand kriminalsag. Dette er
historien om et mord mellem gamle venner ...

Jes Dorph-Petersen (f. 1959) er dansk journalist og forfatter. Dorph er muligvis mest kendt for sit arbejde som
studievært på henholdsvis TV 2 og Viasat, men kan også kalde sig forfatter. Blandt andet har han udgivet

bøgerne "Opklaret 1" og "Opklaret 2" om danske kriminalsager i samarbejde med Niels Brinch.

Niels Brinch (f. 1956) er dansk journalist og forfatter og mest kendt for sin værtsrolle på TV 2-programmet
Station 2, hvor han arbejdede i mere end to årtier. Han har yderligere arbejdet som reporter for

Udlandsredaktionen på TV 2 og dækkede fra 1991-2009 som korrespondent krige og konflikter rundt
omkring i verden.
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