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På den mexicanske partyø Azucar gør overklassen sig klar til en løssluppen fest i forbindelse med dåben af
den russiske rigmand Alexander Carats dekadente lystyacht »Ishtar«. Frankas veninde Laura Lava er dybt
forelsket i Carat og skal svinge champagneflasken - men i kulissen lurer Carats russiske fjender, som har

placeret en række håndlangere på gæstelisten: Blandt andre den nyrige russiske filmmogul Boris Medved og
hans stræbsomme elskerinde, skuespillerdivaen Gloriana Grand, samt mesopotamieneksperten og

skørtejægeren professor Lagrange fra Louvre.

Franka har sin egen særlige mission under den umådeholdne fest: Hun vil finde sandheden om sin kæreste
Hugos mystiske dødsfald. Men før dagen er omme, er Hugo ikke det eneste offer for russernes udspekulerede

komplot - og Franka har måttet give sig ud for både den tomhjernede danske rødtop »Røde Sonja« og
tjenestepigen »Daisy Duck« ...

Trilogien Ishtars rejse omfatter Franka 19, 20 og 21.

Udgave i lækkert hardcover! · Med fede Franka-tegninger på forsatsen og bagsatsen!  
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