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Shahens elefant Ole Clifford Hent PDF Da dansk-iranske Deniz Halmstrand får en henvendelse fra en
schweizisk bank om, at hendes oldefar har betænkt hende med 50 millioner dollars i en livsforsikring,

begynder de ord, han mumlede på sit dødsleje, at give mening. Alligevel undrer hun sig, for dels var hendes
oldefar ludfattig, og dels er udbetalingen betinget af, at hun skriftligt frasiger sig alle yderligere krav.

Hun allierer sig med Mikkel Alvarsen, en it-ekspert som har gjort det til sin levevej at hjælpe danske og
internationale banker med at fremskaffe fortrolige klientdata. Sammen giver de sig til at grave i oldefarens
fortid som ansat hos shahen af Persien, og snart er de på sporet af en ejerløs konto i en schweizisk bank,

hvortil der knytter sig en gammel hemmelighed, kendt som "Shahens elefant".

Men banken har ikke rent mel i posen, for saldoen på kontoen viser sig at være over en milliard dollars – et
beløb som den øverste direktør skulle bruge til at hvidvaske et gigantisk pengebeløb for sine forbindelser i
den bulgarske mafia. For at sikre sig mod afsløring trækker han i trådene på højeste sted, og pludselig
kæmper Deniz og Mikkel mod en sammenspist magtelite, som nådesløst slår ned på enhver form for

indblanding i schweiziske forhold.

OM ROMANEN
"Ole Clifford har skrevet en dejlig spændingsroman, som bare leverer varen. Den kombinerer mystik,

spænding og sammensværgelser på en rigtig god måde, så man bare må læse videre for at finde ud af hvad der
sker. Spændingen bygges godt op og der er flere overraskelser undervejs, så det er en rigtig god og

spændende bog der varmt kan anbefales." - Gitte Rylund, Bogrummet
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