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Når alt er sagt Robert Goddard Hent PDF Lance Bradleys stille liv afbrydes puldselig, da han bliver nødt til at

reagere på et råb om hjælp. Barndomsvennen Rupert har ikke givet lyd fra sig længe, og Lance lover
modstræbende at tage til London for at finde ham. Snart opdager Lance, at Rupert er forsvundet. Og i hælene
på ham er den japanske forretningsmand Hashiomoto, der påstår at Rupert har stjålet et vigtigt dokument.
Samt en privatdetektiv, som leder efter venne på vegne af en amerikaner, der var involveret i det store

togrøveri i 1963. Da Hashiomoto Skydes ned på åben gade i Berlin, indser Lance, at det, Rupert er involveret
i, kan blive farligt for ham selv. Men da er det allerede for sent at trække sig ud. Og jagten på venne og
forklaringen på de mystiske begivenheder fører Lance til bl.a. Berlin, Tokyo og San Francisco. „De, der
kender denne eminente britiske underholdningsforfatter, må naturligvis have hans nyeste, så snart den

udkommer. De, der ikke kender Goddard endnu, kan vi andre kun misunde, for de har en høj stak herlige
læseoplevelser i vente.“ – Lars Ole Sauerberg, Morgenavisen Jyllands-Posten
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reagere på et råb om hjælp. Barndomsvennen Rupert har ikke givet
lyd fra sig længe, og Lance lover modstræbende at tage til London
for at finde ham. Snart opdager Lance, at Rupert er forsvundet. Og i
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