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Hellere rød end ...? Ted Allbeury Hent PDF Det kunne ske når som helst under Den Kolde Krig … Mens
politikerne kævles, udvikler de kaotiske forhold i England sig hurtigt til det rene anarki. Premierministeren

tager imod et sovjetisk tilbud om "hjælp til at genoprette lov og orden". Med udsigt til et nationalt
sammenbrud har han intet valg.

Millioner af englændere samarbejder med besættelsesmagten. Men mænd som Harry Andrews og Jamie
Boyle går under jorden. De kender kun ét svar på det vitale spørgsmål: Er friheden værd at kæmpe for?

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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