Maiburg combineert en analyseert de gevonden code en komt tot verbijsterende
conclusies. Hij legt de nauwe verbanden uit tussen twee geheimzinnige
kolonels, de Hongaar Hazslinszky en de Rus Alexis Pantchoulidzew. Van
deze laatste wordt beweerd dat hij de levensgezel van zijn moeder was én
de ‘pleegvader’ van Bernhard. Tweeëntwintig jaar woonde, werkte en leefde
Hazslinszky ‘under Royal protection’ als een soort ‘stiefzoon’ van koningin
Juliana in Nederland. De Greet Hofmans-affaire en de Lockheed-affaire blijken
nauw verweven te zijn met de paardenliefde van prins Bernhard en de familie
Zur Lippe-Biesterfeld.
De geheimzinnige komst naar Nederland van de Hongaar Hazslinszky bleek zeer
goed voorbereid te zijn door machtige mensen, die in staat waren door middel
van ‘stille’ wereldpolitiek, de machtsverhoudingen in een steenkoude oorlog naar
hun hand te zetten… Aan het eind zult u weten hoe de paarden in het verleden
werkelijk hebben gelopen en hoe invloedrijk het hippisch netwerk is geweest.
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Zelfs de aanloop naar dit verhaal leest als een
avonturenroman. Een paardrijdinstructrice overlijdt
in 1996. Maiburg was een leerling van deze
Inge Schram-van Kalmthout en werd benoemd
Auteur Jan S. Maiburg
totexecuteur-testamentair. Tussen tientallen antieke
paardenboeken stond een oud bruin verkleurd legerboekje van de Hongaarse
Landwehr, gedateerd 1914. In deze erfenis van vitéz hazslini Hazslinszky-Krull
Géza, ooit de instructeur van Inge Schram, vond hij per toeval tien ballpoint
geschreven cijfertjes, acht ééntjes (1) en twee twéétjes (2). Deze nummers
stonden vermeld bij de namen van huzarenregimenten uit lang vervlogen tijden.
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In dit boek geeft de Nederlandse hippisch expert
Jan S. Maiburg de lezer een intrigerende blik achter
de schermen van de mysterieuze wereld van ‘high
politics’ en de paardensport. Internationale intriges
en liefde voor de edele viervoeters blijken door de
tijd heen hand in hand te gaan.
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