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JÆGERINDEN
En historisk roman om en engelsk journalist, plaget af 
krigstraumer, og en russisk kvindelig bombeflypilot, der 
finder sammen for at opspore Jægerinden - en frygtet 
kvindelig, nazistisk krigsforbryder.

 

Kate Quinn

I kølvandet på krig bliver jægeren den 
jagede...
Russiske Nina Markova har altid drømt om at flyve. Da 
nazisterne angriber Sovjetunionen, sætter hun alt på spil for at 
slutte sig til de legendariske Night Witches – et kvindeligt 
natbomberegiment, der skaber kaos for den tyske fjende på 
Østfronten. 

Da hun strander bag fjendens rækker, bliver Nina bytte for den 
farlige kvindelige nazist kendt som Jægerinden, og Nina må 
kæmpe med alt, hvad hun har, for at holde sig i live. 

Forandret af krigens rædsel er den britiske krigskorrespondent 
Ian Graham blevet nazistjæger, men der er især ét mål, som han er 
desperat efter at indfange: Jægerinden. I sin intense jagt på dette 
sagnomspundne spøgelse bliver det klart for ham, at han har brug 
for hjælp fra det eneste vidne, der nogensinde er undsluppet 
Jægerinden i live: Nina. 

Jægerinden er en hjerteskærende historie om krigens 
konsekvenser og den pris, vi betaler i vores søgen efter sandhed 
og retfærdighed.
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De legendariske 
Night Witches 
bestående  af 

modige 
kvindelige piloter, 

der bombede 
nazister om 

natten.




