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Danmarks højest dekorerede soldat nogensinde, Niels Oxen, hutler sig gennem tilværelsen i Københavns
Nordvestkvarter.
Den traumeramte krigsveteran lever af at samle flasker og spise madaffald fra supermarkeder. I håb om at få
fred for sine dæmoner tager det tidligere medlem af Jægerkorpset sammen med sin hund til Nordjylland og
slår lejr dybt inde i Rold Skov for at leve det simple liv. Men drømmen bliver til endnu et mareridt for Niels
Oxen. Efter et natligt besøg på et middelalderslot i skovens udkant mistænkes han pludselig for drabet på
slotsherren, en tidligere ambassadør og indflydelsesrig stifter af en tænketank. Politiets Efterretningstjeneste
dukker påfaldende hurtigt op, og inden den pressede krigsveteran får set sig om, er han sammen med en
kvindelig medarbejder fra PET hvirvlet ind i efterforskningen af en række gådefulde drabssager, der
tilsyneladende kun har ét til fælles: Hængte hunde. De hængte hunde er første bind i en ny serie af Jens Henrik
Jensen med krigsveteranen Niels Oxen. Om forfatteren Forfatterportræt /Foto: Red Star Photo 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). Flere af Jens Henrik Jensens bøger er udgivet i en række
europæiske lande.
Læs videre Kællingen i Kraków.
Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Fyrre fed og færdig, det man ofte ser, Jeg ville
turde gøre flere fejltagelser Jeg ville slappe af - være mere smidig Jeg ville være mere enfoldig Jeg ville tage
færre ting alvorligt Jeg ville tage. Der blev fundet 32600 bøger Med 'De mørke mænd' er Jens Henrik Jensen
klar med opfølgeren til De hængte hunde, som var første bind i serien om Niels Oxen. Regnen støver lidt på
hans kind båden vender om og sejler ind lanternens lys er kun til besvær de fjerne horisonter synes ham så nær
Posthume portræt af Christoffer Columbus af Sebastiano del Piombo, 1519. Jeg kan bedst lide, at der er orden
i bøgerne. Mel. sammen med heste, hunde og andet gravgods. I min bogreol finder du de nyeste bøger
øverst. Jeg kan bedst lide, at der er orden i bøgerne. Et mesterværk. Bøger i en serie står på samme.
Dominic Smith: Das letzte Bild der Sara de Vos Jens Henrik Jensen overgår sig selv med tredje bog i serien
om den højtdekorerede elitesoldat Niels Oxen. ”De frosne flammer” syder af spænding, bobler af. Niels
Oxen er forhenværende. Kr. I min bogreol finder du de nyeste bøger øverst. Gratis Danske Sexnoveller Læs
og hør frække erotiske fantasier fortællinger drømme fiktion fantasi og virkelighed sexhistorier og guides med
sexlege.

