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Pimpernel indeholder 11 helt nye, spændende og eventyrlige beretninger om den dristige Røde Pimpernel og
hans liga af unge, modige englændere, som endnu en gang driver gæk med hele den franske revolutionshær
og deres dødsfjende Chauvelin. Igen sætter den Røde Pimpernel og hans liga deres liv på spil for at redde
uskyldige franske mænd, kvinder og børn fra den blodtørstige Madame la Guillotine. For første gang er

samtlige 11 fortællinger oversat til dansk og samlet her i deres originale, uforkortede udgave. Dette er en sand
perle af en bog for alle elskere og beundrere af denne ægte, heltemodige skikkelse, som har dannet forbillede
for alle senere helteskikkelser. Den svage lysstråle, der kom ind gennem fængselsdøren, kunne kun svagt

trænge ind i dette fjerne hjørne af den usle celle. Igen oplevede Chauvelin denne samme følelse af mystik og
uvirkelighed, da han betragtede denne ynkelige skikkelse, som han for en time siden havde genkendt som
den overmåde lapsede sir Percy Blakeney… Den forfinede og sarte Chauvelin vendte sig bort med et udtryk
af afsky. Han ville ikke få mere ud af at opholde sig længere sammen med sin indespærrede fjende. Han
havde set ham, og det var nok. Han havde set den pyntesyge sir Percy Blakeney låst inde i en gemen celle
sammen med slumkvarterernes mest lusede og foragtelige afskum, efter at hans forehavende var slået fejl…
Denne ydmygelse ville næsten være straf nok i sig selv, tænkte Chauvelin. Han følte nu, at han tilfreds kunne

gå til ro efter en dags veludført arbejde. En spændende roman om ære, mod, forræderi og list under den
blodige, franske revolution, hvor tusindvis af mænd, kvinder og børn døde i guillotinen for en utopisk drøm

om Frihed, Lighed og Broderskab.
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