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Zarens guld Martin Winckler-Carlsen Hent PDF Forlaget skriver: I de hektiske måneder omkring  den
russiske revolutionen i 1917  kæmper Zar Nikolaj 2. af Rusland desperat for at bringe sine enorme

guldreserver uden for rækkevidde af Lenin og hans tilhængere. I takt med at zaren taber terræn til sine
modstandere i den vestlige del af landet, bliver guldet flyttet stadigt længere mod øst - til det øde Sibirien.
Guldet er sidst hørt omtalt på vej over en tilfrossen Bajkal sø i vinteren 1920. Hvor blev guldet af? Faldt det
gennem isen og sank til bunds, eller nåede det sikkert ud af landet? Et århundrede senere bringer en ældre

dement kvinde den kendte Journalist Maja Moberg på sporet af gemte og glemte hændelser, der blandt andet
involverer medlemmer af det danske kongehus. Hun får fat i nogle knap hundrede år gamle fotografier og
dokumenter, som trækker tråde frem til de tidligere 1970´ere, og til nutiden. Arbejdet med at opklare

mysteriet sender blandt andet Maja ud på en dramatisk rejse til Argentinas hovedstad, Buenos Aires. En
mand, der ikke ønsker at fortidens gerninger skal afdækkes, sætter alt ind på at bremse hende. Mennesker

omkring hende mister livet som ofre for hans nådesløse metoder. Zarens guld er den uafhængige fortsættelse
af Det revolutionære råd, og er baseret på et af verdens store mysterier: Hvor blev Zar Nikolaj d. 2.´s guld af?

I Zarens guld gives et behændigt bud.
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