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Scott Manson er træner for fodboldklubben London City. Han holder spillerne til ilden på banen og får deres
problemer til at forsvinde uden for banen. Cheferne har tillid til ham, spillerne elsker ham, og han har pressen

i sin hule hånd. Da klubbens kontroversielle manager João Zarco bliver fundet dræbt på London Citys
stadion, får Scott et usædvanligt tilbud. Klubbens ejer, en ukrainsk mangemillionær, som vil holde politiet og
pressen så langt væk fra sine forretninger som muligt, tilbyder ham jobbet som manager, hvis han kan finde
ud af, hvem der har dræbt Zarco. Inden længe befinder Scott sig i en hvepserede af korruption og trusler, og

hans gamle had til politiet vågner.

Januarvinduet er første bog i en serie om den dedikerede fodboldtræner Scott Manson. Philip Kerr
kombinerer her sin suveræne sans for krimiplots med sin fascination af Premier Leagues glamourøse, men

korrupte verden.
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