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Kortsamleren Colin Harrison Hent PDF Paul Reeves’ store passion er gamle kort over New York, og han har
efterhånden en af verdens fineste private samlinger.

Men en dag han sammen med sin nabo, den smukke Jennifer Mehraz, er til auktion, dukker en ung mand i
camouflageuniform op. Uden forklaring forsvinder han sammen med Jennifer, mens Paul mystificeret må

blive siddende for at byde på det sjældne kort, han er kommet for at købe.

Næste aften ser han manden igen – nu stinkende beruset – til et velgørenhedsarrangement, hvor også Jennifer
er til stede. For at undgå skandale overtaler hun Paul til at finde et sted, hvor manden – en gammel kæreste –

kan være, og Paul beslutter at lade ham bo nogle dage i sit barndomshjem i Brooklyn.

Hvad han ikke ved, er at Jennifers stolte og sygeligt jaloux ægtemand, Ahmed – en iranskamerikansk rising
star i New Yorks finansverden med nogle særdeles ubehagelige venner – allerede har hørt om hustruens gæst

og iværksat sin hævn.
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