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Omega Minus Ted Allbeury Hent PDF James Hallets styrke som videnskabsmand overgås kun af hans
svaghed for smukke kvinder. Det truer med at ødelægge mere end hans karriere, da han møder den

charmerende danske pige Kristina. Hallets opfindelse kan være dødsensfarlig, hvis den falder i de forkerte
hænder – og dem er der nok af! Russerne, amerikanerne og englænderne vil alle have fat i den. Men hvis side
er Kristina på? "Fuld af fængslende know-how om en agents indre og ydre farer." – The Times, London "En
fremragende, dygtig og velskrevet bog." – New York Times "Engelsk elegance. Her er den ægte vare, hvis det
er spionromaner i le Carré og Len Deighton genren, der er ens livret… Han kan sit stof til bunds." – Fritz
Remar i Berlingske Tidende 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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hans karriere, da han møder den charmerende danske pige Kristina.
Hallets opfindelse kan være dødsensfarlig, hvis den falder i de

forkerte hænder – og dem er der nok af! Russerne, amerikanerne og
englænderne vil alle have fat i den. Men hvis side er Kristina på?

"Fuld af fængslende know-how om en agents indre og ydre farer." –
The Times, London "En fremragende, dygtig og velskrevet bog." –
New York Times "Engelsk elegance. Her er den ægte vare, hvis det
er spionromaner i le Carré og Len Deighton genren, der er ens
livret… Han kan sit stof til bunds." – Fritz Remar i Berlingske

Tidende 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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