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Dobbeltliv Ted Allbeury Hent PDF "Dobbeltliv" er baseret på den sande historie om den kolde krigs mest
succesrige og kontroversielle spion, Andrej Aarons. Allerede i 1930, da Stalins første udrensningsbølge

havde fundet sted, blev den kun 20-årige parisiske handskemager hvervet som spion for Sovjetunionen. Hans
brændende idealisme fik ham til at se gennem fingre med de sovjetiske magthaveres uhyrlige forbrydelser
mod deres eget folk, og på deres ordre flyttede han til USA for at spionere mod ærkefjenden. Hvad hans
sovjetiske arbejdsgivere imidlertid ikke anede, var, at Aarons var blevet dobbeltagent og nåede at blive

rådgiver for hele fire amerikanske præsidenter…

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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