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den

tyske efterretningsagent Monica Haldemann fat i livsfarlige oplysninger,
der kan afsløre den hemmelige nazistiske organisation Wienerringen.

Monica følger med, da Wienerringen sender et professionelt
bjærgningshold af sted til Danmark for at søge efter en skat, der

befinder sig i en sunket nazi-ubåd fra 2. verdenskrig. Men i havet ud
for Anholt har fem dykkervenner med danskeren Thomas Larsen i spidsen
allerede lokaliseret ubåden og er i gang med deres egen operation under

vandet.

Wienerringen, der er Jens Henrik Jensens debutroman, udkom første gang i
1997.

Forfatter og journalist Jens Henrik Jensen slog igennem med trilogien
Kællingen i Krakow (1997), Hofnarren i murmansk (1999) og Ulven i Banja

Luka (2002). Han udgav derefter den anmelderroste bestsellerserie om
kriminalassistent Nina Portland, Økseskibet (2004), Kulmanden (2007) og
Spøgelsesfangen (2010). I 2012 udkom første bind i Jens Henrik Jensens
nye anmelderroste serie om Niels Oxen, De hængte hunde, der i 2014 blev

efterfulgt af andet bind, De mørke mænd.
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