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De hængte hunde Jens Henrik Jensen Hent PDF 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.
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