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tvunget på sygeorlov, men skubbes ind i et livsfarligt spil, da han kaldes tilbage i aktiv tjeneste.

I Polen beder en gammel kontakt fra den kolde krigs tid om CIAs hjælp i en stor sag. Til gengæld tilbyder
kilden, der kun kendes under navnet Kællingen, oplysninger om mordet på en højtstående russisk

efterretningsofficer i Moskva.

Da Kazanski ankommer til Kraków, møder han en dansk forretningskvinde, Xenia Pizlo Larsen. De tiltrækkes
af hinanden, afslører hinanden og ender med at følge et fælles spor.

Kællingen viser sig at være en legende i Krakóws kriminelle underverden, og Kazanski er ikke alene om at
lede efter hende. Men problemet er, at Kællingen tilsyneladende ikke ønsker at blive fundet. Og at både

amerikanske agenter og den russiske mafia ønsker Kazanski død...

»..stramt komponeret, fuld af overraskelser, stemningsmættet, højaktuel og fortalt med nerve og nøgternt
overblik. Ret meget bedre kan det ikke gøres.«

- Jyllands-Posten

»..et brag af en thriller.«
- Krimicirklen

»Jens Henrik Jensen kan fortælle en god historie, han har et fint blik for detaljer og et beskrivende sprog, der
er både opfindsomt og spændstigt.«

- Ekstra Bladet

Om forfatteren:
Jens Henrik Jensen, forfatter og journalist, slog igennem med trilogien Kællingen i Kraków (1997),

Hofnarren i Murmansk (1999) og Ulven i Banja Luka (2002). Han indledte derefter den anmelderroste serie
om kriminalassistent Nina Portland med Økseskibet (2004),  Kulmanden (2007) og Spøgelsesfangen (2010).
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