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Jeffrey Archers stort anlagte Clifton-krønike, en episk fortælling om familierne Clifton og Barrington og om

magt, intriger og forræderi.

Da en IRA-bombe eksploderer om bord på skibet MV Buckingham på dens jomfrurejse over Atlanten,
omkommer størstedelen af passagererne. Harrys kone, Emma, der er bestyrelsesmedlem i Barrington

Shipping, er stærkt optaget af konsekvensene af MV Buckinghams forlis, og det skaber uro i bestyrelsen. Hun
har nemlig ikke kun venner.

Harry Clifton, der har etableret sig som bestsellerforfatter, starter en kampagne for at få forfatteren Anatoly
Babakov løsladt fra et fængsel i Sibirien. Men han sætter dermed sit eget liv i fare.

I London er Emma og Harrys søn Sebastian i fuld gang med sin karriere hos Farthing's Bank og har netop
friet til den smukke, unge amerikaner, Samantha.

Udgivelsen er en storskrift-udgave i 3 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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