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God ven af liget er en sort, men alligevel humoristisk fortælling om et samfund, hvor det kommunistiske
individ endelig er blevet frisat fra staten, men hvor resultatet er nogenlunde det samme, som hvis man

sparkede krykkerne væk under en krøbling. I den ny samfundsorden er al moral tilsidesat, sorte penge styrer
livets gang, og korruption er et nødvendigt redskab, hvis man vil overleve.

Tolja lever en formålsløs tilværelse i et samfund, der ikke har brug for ham, og han tjener sine penge i
tvivlsomme jobs, f.eks. som falsk vidne. Hans kone har heller ikke brug for ham - hun har fundet en anden.
Overladt til sig selv deler Tolja nu sine vanskeligheder med sin moralsk anløbne ”ven” Dima. Da Tolja lader
et ord falde om, at han gerne så sin kones nye kæreste ryddet af vejen, er Dima selvfølgelig mand for at få

ordnet den sag.
Da tiden kommer for at give oplysningerne om ofret til lejemorderen, vælger Tolja, i en tilstand af afmagt og
panik, at give oplysninger om sig selv i stedet for om konens kæreste. At optræde som nr. 1 på lejemorderens
hitliste indgyder ham paradoksalt nok noget af den livsgnist, han har manglet. Men da han genfinder troen på

sig selv, er det naturligvis for sent at fortryde.
Heldigvis overlever han det første forsøg fra lejemorderens side, og det giver Tolja mulighed for at beordre et

nyt mord ...

Andrej Kurkov (f. 1961) er født i Skt. Petersborg, Rusland, men bor nu i Ukraines hovedstad Kiev. Han har
udgivet flere romaner og noveller. Der er tidligere udgivet en bog af ham på dansk, nemlig den roste Døden

og en pingvin fra 2004.
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