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Skattejægeren Iver Rosenkrantz Hent PDF Iver Rosenkrantz er godsejersøn årgang 1978. Student fra
Herlufsholm, officer af Reserven og uddannet jurist på Københavns Universitet og Commercial Court i Dar es

Salaam.

Han har arbejdet som camp manager og guide i Landela Safari i Zimbabwe, og i 2006 flyttede han permanent
til Tanzania og åbnede tekstilfabrikken Kibotrade samt et par år efter smykke- og diamantfirmaet Ura

Diamonds.

Han bor i den østafrikanske havneby Dar es Salaam, hvor han lever af at handle med ædelsten og producere
smykker og tøj til eksport. Men som forretningsmand i Afrika skal man være forberedt på, at alt kan ske. En

dag bliver han involveret i jagten på en nedgravet tyskerskat fra før Første Verdenskrig, og det bliver
begyndelsen på et langt og dramatisk eventyr.

Iver Rosenkrantz skriver med stor og sans for detaljen, med tør næsten hemingwaysk humor, og nogen gange
så medrivende elementært spændende, at det er som at læse Kong Salomons Miner eller se Indiana Jones.
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