
“Mick Herron er den bedste spændingsforfatter i England i dag.”  Sunday Express

 n terrorgruppe kører ind i en fredelig landsby i Derbyshire og starter en massakre. Kort efter følger 
flere terroraktioner, og alle alarmlamper lyser rødt i hovedkvarteret for det engelske efterretningsvæsen, 
MI5, hvor den nye chef, Claude Whelan, i forvejen er klemt i magtkampe mellem en trængt 
premierminister og den selsmagende politiker, der orkestrerede Brexit-afstemningen. 
 Samtidig, et sted i London, forsøger nogen at slå Roddy Ho ihjel. Hans død ville af hans kolleger ikke 
blive set som det største tab for menneskeheden, men Roddy hører til i Slough House hos Jackson Lambs 
lille flok af udrangerede spioner, kaldt Slagteheste, og trods interne kriser og splid passer de på hinanden. 
Så de går i aktion for at finde ud af, hvem der stræber Roddy efter livet, og i den proces bliver de igen 
opmærksomme på deres største kollektive styrke: At gøre en slem situation meget, meget værre.
 I det kaos, der opstår, må de klamre sig til ét lille håb: At Jackson Lamb kender London Reglerne.

LONDON REGLER er femte bind på dansk i den prisbelønnede serie om Jackson Lamb. For andet 
bind, DØDE LØVER, modtog Mick Herron i 2021 Palle Rosenkrantz-prisen for bedste oversatte 

spændingsbog på dansk.

Under titlen SLOUGH HOUSE er bøgerne blevet til en fremragende TV-
serie med Gary Oldman i rollen som Jackson Lamb og Kristin Scott 

Thomas som Diana Taverner.

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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