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Dame er joker Søren Jakobsen Hent PDF Dronning Margrethe skal på officielt statsbesøg i USA. Saddam
Hussein har truet den vestlige verdens ledere med terror, så besøget giver mere end almindelig hovedpine i

Politiets Efterretningstjeneste.

Som bodyguard vælges Peter Winther, der under rejsen får et tilbud om at arbejde som dobbeltagent for CIA.
Inden han ser sig om, er han viklet ind i en international intrige, der fører ham fra lighuset i Helsingborg på

en farefuld mission.

Søren Jakobsens klassiske spionserie fra 80'erne foregår midt under den kolde krigs højdramatiske
begivenheder. Hovedpersonerne er danske, og i centrum er den danske efterretningstjeneste. Serien om Den

hemmelige afdeling består af "Den radioaktive mand", "Marmorduen" og "Dame er joker".

"Dame er joker er helt igennem en gennemkomponeret, professionel politisk krimi."
- Bo Tao Michaëlis, Politiken

"Underholdende, spændende og fascinerende."
- Holger Ruppert, B.T.

"Gedigen underholdning."
- Ekstra Bladet
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