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Mestertyven og Røverskatten \u00c5ge Skjelborg Hent PDF En ung agent i hemmelig svensk tjeneste får en
vigtig opgave i et krigshærget Europa. Undervejs gifter han sig med en ung, smuk og velhavende kvinde. På
bryllupsrejsen tilstår han, at han – uden løn i flere år – har forsynet sig groft af kostbarheder fra sin chef, den
svenske konges, skatkammer. Den unge handlekraftige kvinde må afgøre med sig selv, om hun vil blive hos
sin mand eller forlade ham. Sammen forsøger parret at finde en vej ud af krisen, og hun bliver gradvist en

stadig mere aktiv medspiller i mandens nødtvungne forbrydelse. Svenske efterforskere tager jagten op på det
unge par, og bryllupsrejsen bliver en desperat flugt for lovens og retfærdighedens lange arm. Forfatteren har
gennem flere år fulgt sporene i arkiver efter det unge radarpar og fundet nye sensationelle løsninger på en

femhundrede år gammel kriminalgåde.
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