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I en bokseklub har Klas mødt Henry Morgan, jazzpianist, søn af en stor musiker, nu filmstatist. Han har arvet
en lejlighed i det centrale Stockholm og foreslår Klas at flytte ind der. I kælderen nedenunder har Henrys nu
afdøde morfar sammen med venner gravet tunneller, der skulle føre til en grotte med en skat. Henry og Klas

fortsætter dette arbejde. Men en gang imellem må mytomanen Henry besøge sin elskerinde Maud,
diplomatdatter og verdensdame, som længe også har haft et forhold til Wilhelm Sterner, en stor

forretningsmand, måske mafiaboss. Og senere slutter Henrys lillebror Leo, vidunderbarn og digter sig til dem.
Han har været indlagt på sindssygehospital og er stadig noget ustabil.

Romanen følger Klas i hans besværlige venskab med brødrene, deres fællesliv med druk, manglende penge,
skiftende damer osv. Finalen kommer i 1979. Leo bortføres, Henry forsvinder, Klas slås ned. Da han igen
kommer ud fra hospitalet, brænder han manuskriptet til Röda Rummet, barrikaderer sig i lejligheden og
begynder at skrive historien om de to brødre fra ca. 1948 til 1979, i et vue over tidens politiske og sociale
ændringer, fra koldkrigsårene over Vietnam-krig til opgøret med shahen i Iran. Til allersidst får han besøg af

den fatale Maud, der vil fortælle ham alt, hvad hun ved om Henry ...
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