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Kællingen i Krakow Jens Henrik Jensen Hent PDF De tre romaner er baseret på såvel bred, journalistisk
research som på Jens Henrik Jensens egne rejser og ophold i lande som Spanien, Rusland, Polen, Norge,

Sverige, Finland, Rusland, Kroatien, Kosovo, Albanien og Bosnien-Hercegovina. Tilsammen giver Kazanski-
trilogien et aktuelt og dramatisk billede af Øst- og Centraleuropa i årene efter årtusindskiftet - en verden i
opbrud, præget af gammelt had, borgerkrige og forfald. CIA-agenten Jan Jordi Kazanski er 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 CIA´s hjælp i en stor sag. Til gengæld tilbyder kilden, der kun kendes
under navnet Kællingen, oplysninger om mordet på en højtstående russisk efterretningsofficer. Kællingen
viser sig at være en legende i Krakóws kriminelle underverden, og Kazanski er ikke alene om at lede efter
hende. Problemet er bare, at Kællingen tilsyneladende ikke ønsker at blive fundet. Og at både amerikanske

agenter og den russiske mafia ønsker Kazanski død...
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