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Bay lidt nord for Aberdeen, regner han med at tilbringe nogle fredsommelige dage på landet. Imidlertid
forstyrres hans fred af en gammel gælisk seerske og nogle mærkelige spøgelsessyner. Ikke desto mindre er
han så indtaget af stedet, at han begynder at bygge et hus i Cruden for at slå sig ned. Men da han på en
auktion køber en gammel dragkiste, der indeholder dokumenter i kode fra dengang, den spanske armada
stævnede mod Englands kyster, og tilfældigt redder en ung, hemmelighedsfuld kvinde fra druknedøden, er

Archibald pludselig indblandet til op over begge ører i et eventyr med afstikkere til både den spanske armada,
gamle skatte, den spansk-amerikanske krig (der gik for sig, da bogen blev skrevet), den amerikanske og den

engelske efterretningstjeneste – og en altovervældende kærlighedsaffære.
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