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Kinesisk kabale Colin Harrison Hent PDF Unge, smukke Jin-Li har spillet højt spil. I forbindelse med sit
arbejde som opsynskvinde for et rengøringsfirma i New York har hun stjålet fortrolige oplysninger fra

virksomheder og videregivet dem til kinesiske børsspekulanter. Men da en fredelig natteudflugt sammen med
et par kolleger ender i en katastrofe, bliver Jin-Li klar over, at hendes snedige bedrag er afsløret, og at hun
kun ved et usandsynligt held har undgået døden. Hun går straks under jorden, men hverken hendes tidligere
forretningspartner eller en magtfuld newyorker, som har mistet formuer på grund af hendes aktiviteter, har i
sinde at give slip på hende. De presser hendes tidligere kæreste, Ray Grant, til at lede efter hende. Rays

baggrund gør ham godt rustet til opgaven, men han forstår snart, at hvis han skal overleve den, skal han ikke
bare finde Jin-Li hurtigt, men også undgå, at de andre opdager det.

Bestsellerforfatteren Colin Harrisons romaner foregår altid i New York. ”Jeg er afhængig af New York som
forfatter og menneske. New York er et uhyre, og vi forsøger at hænge fast på ryggen af det. Det er en hård,

utilgivende og morderisk by, især hvis man drejer det forkerte sted,” har han sagt.
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