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haft ét mål: At skaffe penge nok til at skabe sig en komfortabel tilværelse. Målet kommer inden for
rækkevidde, da han bliver vidne til en bilulykke. Bag rattet sidder en velanset dommer, der vil give hvad som
helst for at beskytte sit omdømme og sin karriere. I bilvraget får Berlatsky øje på liget af en prostitueret, og
han jubler over tanken om alle de penge, han kan presse ud af dommeren for at holde på hans hemmelighed.
Desværre viser afpresning sig at være en livsfarlig branche, og det, der ligner nemme penge, risikerer at koste
Berlatsky livet... Elleston Trevor har skrevet en lang række romaner, som er oversat til samtlige europæiske
hovedsprog og filmatiseret. Herhjemme har Elleston Trevor især vundet sit gode ry med romanerne "Til sidste

eskadrille", Blodig jord" og "Vinger til Fugl Føniks".
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