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Spejlbilleder Ted Allbeury Hent PDF Forlaget skriver: Nogle mennesker kan læse tanker. Også den unge pige,
der er ansat af russerne til at læse verdens store statslederes tanker. Den britiske agent David Fisher får til
opgave at kidnappe pigen, så det engelske efterretningsvæsen kan bruge russernes våben mod dem selv.

Men da Fisher opdager sagens rette sammenhæng vinder moralen over pligten, og han forsvinder sammen
med pigen. Snart har de både russerne og englænderne i hælene.

"... en formidabel formidler af psykiske fænomener ..." – Jydske Tidende

"... en af de bedste ..." – Krimi-Cirklen

Ted Allbeury (1917-2005) var en britisk forfatter, der stod bag en lang række populære spændingsromaner,
der har toppet bestsellerlisterne over hele verden. Ikke mindst er hans spionthrillere i særklasse. Den iskolde
realisme i disse romaner skyldes Ted Allbeurys særegne baggrund: Under Anden Verdenskrig var han selv

tilknyttet den britiske efterretningstjeneste, MI6, med rang af oberst.
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