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Tyve år efter Alexandre Dumas d. æ. Hent PDF Forlaget skriver: Der er gået tyve år, siden vi sidst hørte om
d'Artagnan og hans tre venner, Athos, Porthos og Aramis, i De tre musketerer. Kardinal Richelieu er død, og

Frankrig styres nu af enkedronning Anna af Østrig og den nye kardinal, italieneren Mazarin.

Da kardinal Mazarin hører om d'Artagnans tidligere bedrifter, beder han ham om at samle sine gamle
kammerater for at udføre en mission i England som hemmelig ambassadør for Oliver Cromwell. Det lykkes
dog ikke helt, da Athos og Aramis tilsyneladende ikke har lyst til at genoptage deres gamle håndværk, og

d'Artagnan og Porthos drager til England, hvor de tager Athos og Aramis til fange i et slag mellem Cromwell
og den engelske kong Charles I.

Skønt de kæmper på hver sin side, er det gamle venskab stærkere, og sammen forsøger de at hindre
henrettelsen af Charles I og befri den faldne konge.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Alexandre Dumas den ældre (1802-1870) var en fransk forfatter. Han er mest kendt for sine talrige historiske
romaner og eventyr, som har gjort ham til den mest læste franske forfatter i verden. Dumas skrev også

skuespil, artikler for magasiner og tidsskrifter, og han var en højt profileret korrespondent. Dumas var mulat,
idet hans farmor var afroamerikansk slave, og han måtte derfor tåle en del racisme. Hans søn, Alexandre

Dumas den yngre, blev også forfatter og er mest kendt for sit værk Kameliadamen.
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