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Foråret 1919. James ´Max´ Maxted, tidligere jagerpilot, genoptager efterforskningen af mord og forræderi,
som han påbegyndte i En affære i Paris. Han forlod Paris efter hans far, Sir Henry Maxted, blev fundet

myrdet. Max er nu ude efter hævn og svar, og han er overbevist om at den eneste, som kender til de mystiske
begivenheder omkring mordet, er den tyske spion, Fritz Lemmer.

I jagten på sandheden går Max undercover i håb om at få adgang til Lemmers netværk og rejser til
Orkneyøerne, hvor den tyske flåde tilbageholdes i Scapa Flow. Hans mission: at få fat i et dokument som er
gemt på et af de tyske krigsskibe. Men dét dokumentet indeholder tvinger ham til at bryde sit undercover

tidligere end han ønsker det, og i stedet må han begive sig ud på en livsfarlig rejse forfulgt af mænd som med
glæde vil dræbe ham for at få fingrene i dokumentet.

Den hæsblæsende jagt bringer Max fra det nordlige Skotland til London og videre til Paris, hvor verdens
regeringer stadig diskuterer Første Verdenskrigs ødelæggelser og eftervirkninger. Alt er på spil. Det er liv og

død for alle parter.

Fjerne horisonter er andet bind i Robert Goddards trilogi om James ´Max´ Maxted.
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