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Det er ordren til specialagent Sean Dillon. For dokumentet er en tikkende bombe under Englands og Kinas
aftale om Hongkongs indlemmelse i Kina.

Chunking-dokumentet indeholder nemlig en helt anden aftale, der blev truffet i 1944 mellem Englands lord
Mountbatten og Kinas Mao Tse-Tung. Ifølge denne aftale blev Kinas overtagelse af kolonien udskudt i 100

år.

Originaldokumentet gik tabt ved et flystyrt. Nu viser det sig, at en kopi ligger gemt i en bibel i Skotland. Den
engelske regering ønsker dokumentet tilintetgjort. Men også den amerikanske mafiaboss Carl Morgan, der

har store økonomiske interesser i Hongkong, kender til dokumentet.

Derfor har Dillon og hans smukke assistent, Hannah, ekstra travlt. Og på slottet i Skotland kommer det til et
blodigt opgør, der fortsætter på Sicilien. Alt sammen på grund af et stykke papir …

Jack Higgins er pseudonym for den britiske forfatter Harry Patterson (f. 1929), som har skrevet en lang række
krimier og spændingsromaner. Hans gennembrudsroman, "Ørnen er landet" fra 1975, blev oversat til mange
sprog og solgte over 50 millioner eksemplarer verden over. Siden er det blevet til dusinvis af bøger og flere
filmatiseringer, og Jack Higgins er anerkendt som en af det tyvende århundredes allerstørste krimiforfattere.
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