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blodige franske revolution har nu varet i mere end et år. Gaderne flyder med blod og byer ligger i ruiner.
Tusindvis af franskmænd har allerede mistet hovedet i guillotinen. Deres eneste håb for fremtiden er Den

Røde Pimpernel og hans forbund af unge, modige mænd.

I denne næste spændende bog i serien om Den Røde Pimpernel mødes de to gamle fjender, Chauvelin og sir
Percy, for at udkæmpe en duel på liv og død.

En spændende roman om kærlighed, ære, mod, forræderi og list under den blodige, franske revolution, hvor
tusindvis af mænd, kvinder og børn døde i guillotinen for en utopisk drøm om Frihed, Lighed og Broderskab.

Ny oversættelse og uforkortet udgave af Emmuska Orczys berømte bog om sir Percy Blakeney og hans
smukke, unge hustru, Marguerite St. Just.
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