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OM FORFATTERNE

Lotte og Søren Hammer er et dansk
søskendepar, som siden 2010 har været
fuldtidsforfattere. Sørens store interesse
for 2. Verdenskrig og Lottes passion for
menneskelige relationer har resulteret i
den historiske spændingsserie Venner og
fjender. Serien består af i alt otte bind og
udspiller sig i årene 1939-45.
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Mere om Lotte og Søren Hammer:

ROTTELINJEN
DET AFSLUTTENDE BIND I SERIEN, SOM MARKERER
UDGIVELSEN AF 8 ANMELDERROSTE BØGER PÅ 2 ÅR

Efteråret 1944. Peter og Kassandra befinder sig i den
argentinske ambassadør Flavio Zanettis villa i Köpenick
nær Berlin. Han er gift med Augusta, Erich Ehrlichs
tvillingesøster, der sidder i kørestol efter et biluheld. Krigen
synger på sidste vers, og alle ved, at det blot er et
spørgsmål om tid før Nazityskland er besejret.

Mange højtstående tyske officerer frygter for deres
skæbne, når krigen er tabt. Eksempelvis Otto Ehrlich,
Augusta og Erichs far. Han er chef for SS-
Totenkopfverbände, og han har sat to SS-officerer til at
opbygge en hemmelig flugtrute til Sydamerika for
prominente nazister – en såkaldt rottelinje. 

Venner og fjender tog sin begyndelse i marts 2020 med
udgivelsen af de to første bind: Vejen til Warszawa og
Kobberslottet. Nu afsluttes rejsen blot to år senere med
seriens to sidste bind: Heltenes sommer og Rottelinjen.
Det betyder, at Lotte og Søren Hammer udgiver 8 bøger på
2 år – og de har fået en masse anmelderros med på vejen: 

"Lotte og Søren Hammer skriver sindssygt godt, har styr på
facts og kan skrue en fortælling sammen, så du befinder
dig på kanten af stolen for at finde ud af, hvad der sker på
næste side" (Ude og Hjemme om Byen ved Volga)

Oktober 2021 rundede serien samlet 60.000 solgte
eksemplarer.
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