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Jægerne på Karinhall Carl-Henning Wijkmark Hent PDF Forlaget skriver: Jægerne på Karinhall er Carl-
Henning Wijkmarks debutroman. Den er en blanding af spionroman, historisk dokumentarisme og pornografi,
og med sin beskrivelse af magten og ondskaben som hæmningsløst orgie og grum farce har den for længst

opnået klassikerstatus.

Året er 1936, kort før de Olympiske Lege i Berlin, og Europas bekymring for Hitlers Tredje Rige vokser. Den
norske maratonløber Roar Trøgesen er ingen typisk spion, men han lader sig overtale af den britiske

efterretningstjeneste Secret Service til at infiltrere Hermann Görings årlige jagtselskab, som holdes på hans
store germanske jagthytte Karinhall, der ligger i skovene nær Berlin. Med de Olympiske Lege ser Göring en
mulighed for at gøre jagten til et storpolitisk møde og en personlig magtdemonstration. Trøgesen befinder sig

nu i magtens centrum i et sadistisk orgie uden regler. Og hvad gør en norsk maratonløber så?

”Fremragende roman.” – Jes Stein Pedersen, Politiken, ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

”En af de bedste romaner jeg har læst i mange år.” – Anna Libak, Radio24syv

”Elegant, stærkt underholdende og lige så foruroligende.” – Torben Brostrøm, Information
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