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Danskeren Robert Goddard Hent PDF Richard Eusden, embedsmand i et ministerium i London, lever en grå
og rutinepræget tilværelse. En dag bliver han kontaktet af sin ekskone, der har nyt om hans gamle ven Marty.
Marty er døende og beder Richard gøre sig en sidste tjeneste - han skal bringe ham en gammel kuffert, som
har tilhørt Martys bedstefar, der var politibetjent på Isle of Wight. Richard indvilliger modvilligt og rejser til

Bruxelles for at mødes med Marty, og her begynder en uforudsigelig og hæsblæsende jagt gennem
nordeuropa. Den gamle kuffert indeholder nemlig muligvis afslørende - og værdifuldt - nyt om den russiske
tsardatter Anastasia, som sammen med sin familie besøgte Isle of Wight og som siden måske, måske ikke blev
skudt af bolsjevikkerne i Jekaterinburg i 1917. Nogen er ude efter kufferten, og Richard og Marty er jaget

vildt. Pga Anastasias bedstemor, danske Dagmar, går jagten bla. over Danmark, hvor Richard og Marty løber
ind i den mystiske og ubehagelige finansfyrste Tolmar. Som altid har Robert Goddard leveret en

kvalitetskrimi, der kombinerer højt tempo med et fantastisk plot.

 

Richard Eusden, embedsmand i et ministerium i London, lever en
grå og rutinepræget tilværelse. En dag bliver han kontaktet af sin
ekskone, der har nyt om hans gamle ven Marty. Marty er døende og
beder Richard gøre sig en sidste tjeneste - han skal bringe ham en

gammel kuffert, som har tilhørt Martys bedstefar, der var
politibetjent på Isle of Wight. Richard indvilliger modvilligt og rejser

til Bruxelles for at mødes med Marty, og her begynder en
uforudsigelig og hæsblæsende jagt gennem nordeuropa. Den gamle
kuffert indeholder nemlig muligvis afslørende - og værdifuldt - nyt
om den russiske tsardatter Anastasia, som sammen med sin familie
besøgte Isle of Wight og som siden måske, måske ikke blev skudt af
bolsjevikkerne i Jekaterinburg i 1917. Nogen er ude efter kufferten,
og Richard og Marty er jaget vildt. Pga Anastasias bedstemor,
danske Dagmar, går jagten bla. over Danmark, hvor Richard og

Marty løber ind i den mystiske og ubehagelige finansfyrste Tolmar.
Som altid har Robert Goddard leveret en kvalitetskrimi, der

kombinerer højt tempo med et fantastisk plot.
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