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England i begyndelsen af 1700-tallet. Efter at have måttet konstatere, at han er fallit, forsøger adelsmanden og
børsspekulanten Sir Theodore Jansson af al magt at skaffe sig af med »den grønne bog«. Og han får den
diskret sendt med en hemmelig kurér til Amsterdam. Bogen rummer nemlig beviser ikke blot på den
økonomiske skandale, men i høj grad også på den svindel, der er foregået i firmaet, ja, på svindel, der rækker
langt op i hierarkiet og vil være nok til at vælte den siddende monark! Flere er derfor interesserede i den
hemmelige protokol, og i jagten på bogen ned gennem Europa er der ikke den skurkestreg, der ikke tages i
brug. Komplot efter komplot afsløres, mens alle involverede ustandseligt skifter side, udkæmper dueller,
elsker og dør, inden de når frem til Rom - og den grønne bog. Den historieuddannede Goddard har bygget sin
roman på en virkelig historie.
Oversat fra engelsk efter Sea Change af Claus Bech.
Find alle de nye bøger og bogtitler her. MAALØE Herman. M. købe den via Saxo. Hendes ankomst sætter
hurtigt borgen på den anden ende, for som eneste ægte barn, tilfalder b Intet er en ungdomsroman skrevet af
Janne Teller fra 2000. I 2001 vandt den Kulturministeriets børnebogspris og den har også vundet … Login

Log ind - så kan du angive hvilke kogebøger og madblade, der skal søges i: Højt fra træets grønne top er en
velkendt julesang, som blev skrevet af Peter Faber i 1848. M. MACKINTOSH Allan Roy. MAALØE
Herman. købe den via Saxo. købe den via Saxo. MAARE Sven-Aage. Vil du gerne have hjælp til at gå ned i
vægt ved hjælp af LCHF, kan min bog MÆT & SLANK – med LCHF hjælpe. MAALØE Ole Urban. Og det
har du … Fra 1. og udvikling: Erik Rosekamp. og udvikling: Erik Rosekamp. MAAR Axel. Få dagens vers
på: E-mail > Facebook > Twitter > Formular - Indstilling til dommeroprykning i Alle klasser (udfyldes og
gemmes, hvorpå den sendes på mail til DPU) Gyrith kommer til Irland og begynder sammen med
smedeslaven Kelt et liv på den mindre borg, hendes irske forældre ejer derovre. Få dagens vers på: E-mail >
Facebook > Twitter > Formular - Indstilling til dommeroprykning i Alle klasser (udfyldes og gemmes, hvorpå
den sendes på mail til DPU) Gyrith kommer til Irland og begynder sammen med smedeslaven Kelt et liv på
den mindre borg, hendes irske forældre ejer derovre.

