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Portugals kyst. Den var angiveligt på vej til Sydamerika med falske penge, men spørgsmålet er nu, om det var
den fulde sandhed, eller om u-båden havde en langt mere interessant last med sig. Da man forsøger at hæve
den sænkede u-båd, tiltrækker den sig pludselig en masse opmærksomhed, og mange forskellige aktører

melder sig i jagten på den skat, u-båden muligvis gemmer på. Len Deighton (f. 1929) er en britisk forfatter,
der især er kendt for sine spionromaner. Han bliver sædvanligvis anset som en af sin tids tre bedste

spionromanforfattere (iblandt forfatterne Ian Fleming og John le Carré). Deighton fik sin litterære romandebut
med værket "Lynaktion Ipcress" i 1962, og romanen blev senere filmatiseret. Udover sin forfattergerning er

Deighton en anerkendt militærhistoriker, kogebogsforfatter og illustrator.
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