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En affære i Paris Robert Goddard Hent PDF Spændingsroman, som foregår i 1919: Verdens øjne hviler på
Paris, hvor statsledere, diplomater og politikere er samlet for at diskutere skæbnen for den halvdel af verdens

nationer, som lider under eftervirkningerne fra den verdensomvæltende Første Verdenskrig.

En horde af journalister, spioner og medløbere er også samlet i byen, og den sidste ting i verden det britiske
diplomati har brug for i denne situation er en skandale. Så da sir Henry Maxted under mystiske

omstændigheder falder ned fra taget af den bygning, hvor hans elskerinde bor, er deres første indskydelse at
hemmeligholde alle mistænkelige aspekter af denne begivenhed. Men sir Henrys søn, James ’Max’ Maxted,
har andre planer. Han beslutter sig til at finde ud af, hvordan og hvorfor hans far døde, også selvom det
betyder, at indtrykket af harmonisk ro, som forhandlingsdelegationen har arbejdet hårdt for at opretholde,

forstyrres.

Flere lande kæmper for at opnå en plads i historiebøgerne, og i en by, hvor der er så meget på spil, er det
svært at kende forskel på venner og fjender. Max vil snart opdage, at hans jagt på sandheden vil trække ham

ind i et mørke, hvor han mere end nogensinde før har brug for at kende sine venner.
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