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Ulven i Banja Luka 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. Da CIA-agenten Jan Jordi Kazanskis kæreste Ewa
forsvinder sporløst på Balkan, presses han af Krigsforbrydertribunalet i Haag til at overtage hendes mission.
Kazanski skal opspore en mytisk skikkelse i den serbiske underverden ved navn Kurjak - Ulven - og tvinge
ham i vidneskranken. Uvidende om det hemmelige storpolitiske spil, der foregår bag hans ryg, indleder

Kazanski en dramatisk jagt, der fører ham gennem de krigshærgede områder i Kroatien, Kosovo og Bosnien-
Hercegovina. Med en fåmælt gammel serber og en gådefuld kroatisk kvinde som rejsefæller og med ukendte
forfølgere i hælene må Kazanski træde varsomt, hvis han skal gøre sig håb om at fuldføre missionen og finde

Ewa i live. For på Ulvens territorium kan ethvert fejltrin blive skæbne-svangert .
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