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Kinesisk kabale Colin Harrison Hent PDF Jin-Li, en ung smuk kinesisk kvinde, har spillet højt spil. I
forbindelse med sit arbejde som ansvarlig for rengøringsfolkene på store virksomheder i New York, har hun
stjålet fortrolige oplysninger. Disse giver hun videre til sin bror i Kina, som bruger dem til at tjene penge på
aktiehandel. Nu er hun på flugt, fordi nogle meget magtfulde forretningsmænd, som har tabt enorme summer
på hendes bedrageri, har afsløret hende og sendt nogle skruppelløse håndlangere efter hende. Håndlangerne
tager fat i Jin-Lis tidligere kæreste, Ray Grant, en mand med en hemmelig fortid, som netop er vendt tilbage

fra mange år i udlandet. Han ved ikke, hvor Jin-Li er, men de tror ham ikke, og deres meget håndfaste
metoder overbeviser til sidst Ray om, at han ikke har andet valg end at finde Jin-Li – og helst uden at 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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