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Ti år efter Alexandre Dumas Hent PDF Louis den Fjortende er konge, men endnu ligger den egentlige magt
hos den sygdomsplagede kardinal Mazarin og dronningemoderen Anna af Østrig. Louis er derfor ikke i stand
til at hjælpe Charles den Anden af England med penge, da denne efter Cromwells død ser en mulighed for
atter komme til magten. Musketererne hjælper Charles til en formue, som faderen har skjult før han blev
fanget og halshugget. Det er kun starten på de sidste af musketerernes eventyr. De blandes også ind

konflikten mellem kongens finansintendant Fouquet og den "nye stjerne" efter Mazarins død, Colbert, og et
forsøg på at indsætte Louis' tvillingebroder Philippe, der er indespærret i Bastillen, på tronen (denne del af
historien er også kendt under titlen Manden med jernmasken). Under det hele løber også den tragiske
kærlighedshistorie mellem Athos' søn vicomte de Bragelonne og Louise de la Vallière, der er kongens

elskerinde. 3. og sidste bind af De tre musketerer
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