
Det er med glæde, at vi med Slagteheste kan præsentere en ny og original spændingsbogsforfatter for danske 
læsere. Med Jackson Lamb-serien anerkendes Mick Herron i Storbritannien som den, der har pustet nyt liv i 
den klassiske engelske spionroman, og anmelderne i alle de lande, serien udkommer i, har fundet superlativerne 
frem. Også læserne har taget godt imod bøgerne. Serien er nu oppe på et samlet salg på omkring 500.000 eks., og 
da Slagteheste udkom i Tyskland i november, røg den med det samme ind som nr. 2 på krimibestsellerlisten.
 

Du holder ikke op med at være spion, bare fordi du ikke længere er en del af spillet!

 ackson Lamb og hans mandskab er alle forvist fra aktiv tjeneste i efterretningstjenestens hovedkvarter, 
Regent’s Park, for forskellige forseelser eller på grund af politiske intriger, og nu befinder de sig i det miser-
able Slough House, hvor de skubber rundt på papirbunker i stedet for at deltage i operationer.
 Men ikke én af dem gik ind i tjenesten for at blive en ‘Slagtehest’, som de nu bliver kaldt.
 Så bliver en dreng kidnappet og holdt fanget. Gerningsmændene truer med at kappe hovedet af ham og 
vise det ‘live’ på nettet.
 Og uanset hvad efterretningstjenesten siger, har Slagtehestene ikke tænkt sig bare at sidde og kigge på …
 

Slagteheste er det første af foreløbig fem bind i serien om Jackson Lamb.

Med venlig hilsen
på forlaget OLGAS vegne

Knud Mahler

PS. Omslag samt forfatterfoto kan downloades fra omtalen af bogen på www.forlagetolga.dk
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