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Elizabeth Fleming – engelskfødt hustru til en af præsidentens nærmeste rådgivere – henvender sig til den
engelske ambassade og meddeler, at hendes mand er sovjetisk agent. General James White fra den britiske
efterretningstjeneste ønsker ikke CIA‘s indblanding i sagen. For at rede trådene ud har han brug for et

menneske, der kan vinde Elizabeths tillid og komme tæt ind på livet af hendes mand, og som er kendt med
KGB‘s metoder.

Ansporet af had til de mænd, der stod bag mordet på hendes mand, påtager Davina Graham sig opgaven. Og
det viser sig snart, at den er langt mere kompliceret og sprængfarlig, end nogen havde ventet ...

Evelyn Ward-Thomas blev født i London i 1928. Under pseudonymet Evelyn Anthony har hun udgivet en
perlerække af romaner, som er blevet oversat til flere forskellige sprog. Evelyn Anthony bevæger sig
hovedsageligt inden for thrillergenren og den historiske roman og har haft stor succes verden over.
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