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Storyn 

Industriländerna har via IMF pumpat in jättebelopp i Ryssland för att hindra ekonomiskt och politiskt 

kaos. Det finns emellertid kriminella element med kontakter i de högsta kretsarna som tar hand om 

pengarna, tvättar dem utomlands och bygger upp enorma konton i Schweiz och på annat håll. Två 

miljarder gick via Antigua (en ö i Karibien). På Mauritius finns den svenske miljardären Anders 

Högman. Till ön kommer antikhandlaren Johan Kristian Homan för att tillsammans med sin sambo 

Francine hälsa på hennes avlägsna släktingar. Till ön kommer också civilingenjören Hans Bergsten för 

att försöka vinna tillbaka Anna Palmer som är Anders Högmans tillfälliga kvinna. Anna Palmer är på 

ön under förevändning att läsa in en ny teaterroll. Efter ett bråk med Anders Högman faller - eller 

knuffas - Hans Bergsten ner för en trappa så att han bryter nacken.  

Boken får ett mycket oväntat slut. Den skjutne - och begravde - Erik Fridlund, Anders Högmans 

medarbetare dyker levande upp på konstgalleriet Royal Academy i London där Johan Kristian Homan 

befinner sig för att bevaka en konstauktion för en kunds räkning. Erik Fridlund hade lyckats avslöja 

allt om den internationella komplotten i vilken hans chef Anders Högman spelat en stor roll. Han 

hade informerat CIA om allt, alla kontakterna, alla namnen. Därmed var han en död man. Det enda 

sättet att överleva var att arrangera ett inbrott där låtsades överraska en tjuv och bli skjuten till döds. 

Den lokale polischefen i Port Louis på Mauritius var informerad och deltog i spelet. Nu bor Erik 

Fridlund i London under ett annat namn och med ändrat utseende.  

Ändamålen helgar medlen för att citera Jesuitordens grundare, Ignatius Loyola, tänker den allestädes 

närvarande antikhandlaren Homan, som i sin nit att avslöja Fridlunds mördare var nära att förstöra 

hans  avslöjande arbete och själv nära att bli Anders Högmans offer under en dykning i det blåa och 

varma vattnet utanför Mauritius.  


