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Året er 1922. Aida Nur er danser på en egyptisk kabaret, som ejes af antikvitetshandleren Mohassib.
En dag finder hendes venindes lille søn en faraograv i nærheden af Luxor, og Aida Nur får til opgave at

smugle oldsagerne til Kairo for at sælge dem.
Mohassib er imidlertid ikke tilfreds med Aidas tilbud. Han vil have adgang til hele graven og truer hende til

at afsløre dens beliggenhed.
Men også den engelske lord Cnarvorn og arkæologen Alistair har fået færten af noget stort, og snart udvikler

historien sig med intriger og mord ...

Inklusive 22 siders ekstramateriale, hvor Sussi fortæller om tilblivelsen af »Aida Nur«, de første tilløb til
Aida Nur-figuren i »Macumbagåden« og »Margot og Alistair på nye eventyr« og om sin altopslugende

interesse for orientalsk dans.

Udgivelsen er en lækker hardback i stort format, 31,5 x 23,5 cm, trådhæftet og trykt på 130g silk artpaper.
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