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Destroyereskorten kunne i det hårde vejr ikke følge med slagskibet Prince of Wales, der hastede vestpå over
Atlanten til et møde af verdenshistorisk betydning. Mødet var forberedt i største hemmelighed, men det tyske
efterretningsvæsen vidste besked. Kæmpeskibet og dets passager havde højeste prioritet som mål for de tyske

undervandsbåde, der hærgede Nordatlanten.

I Canada ventede tre mænd, der havde forberedt sig grundigt på at rette et slag af utrolig dristighed mod
mødets deltagere. De var overbevis om, at det ville få afgørende betydning for krigens gang – til gunst for

Tyskland – hvis det lykkedes at dræbe de to vigtigste deltagere…

Duncan Kyle er pseudonym for den engelske forfatter John Franklin Broxholm (1930-2001), som udmærkede
sig inden for thrillergenren. Efter sin debutroman, "Efter præsidentens ordre" (originaltitel "A Cage of Ice"), i
1971 udgav Duncan Kyle yderligere 14 bøger, som vandt stor popularitet og blev oversat til flere forskellige

sprog.

 

August 1941
Destroyereskorten kunne i det hårde vejr ikke følge med slagskibet
Prince of Wales, der hastede vestpå over Atlanten til et møde af

verdenshistorisk betydning. Mødet var forberedt i største
hemmelighed, men det tyske efterretningsvæsen vidste besked.

Kæmpeskibet og dets passager havde højeste prioritet som mål for de
tyske undervandsbåde, der hærgede Nordatlanten.

I Canada ventede tre mænd, der havde forberedt sig grundigt på at
rette et slag af utrolig dristighed mod mødets deltagere. De var

overbevis om, at det ville få afgørende betydning for krigens gang –
til gunst for Tyskland – hvis det lykkedes at dræbe de to vigtigste

deltagere…

Duncan Kyle er pseudonym for den engelske forfatter John Franklin
Broxholm (1930-2001), som udmærkede sig inden for thrillergenren.
Efter sin debutroman, "Efter præsidentens ordre" (originaltitel "A
Cage of Ice"), i 1971 udgav Duncan Kyle yderligere 14 bøger, som
vandt stor popularitet og blev oversat til flere forskellige sprog.
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