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Håb Len Deighton Hent PDF Året er 1987, og efterretningsagent Bernard Samson står midt i problemer af en
helt anden størrelse, end dem han normalt beskæftiger sig med: nemlig de ægteskabelige af slagsen. Oveni i
disse problemer dukker der en sag op om Samsons svogers forsvinden – et mysterium om mere end blot den
enkelte person. Sagen omhandler nemlig den forsvundne svogers rolle i magtspillet mellem øst og vest.

Len Deighton (f. 1929) er en britisk forfatter, der især er kendt for sine spionromaner. Han bliver sædvanligvis
anset som en af sin tids tre bedste spionromanforfattere (iblandt forfatterne Ian Fleming og John le Carré).
Deighton fik sin litterære romandebut med værket "Lynaktion Ipcress" i 1962, og romanen blev senere
filmatiseret. Udover sin forfattergerning er Deighton en anerkendt militærhistoriker, kogebogsforfatter og

illustrator.

Serien om efterretningsagenten Bernard Samson foregår i et uropræget politisk miljø årtier efter anden
verdenskrig, hvor konflikterne mellem øst og vest stadig ulmer, og forholdet mellem det to politiske

stormagter konstant bliver sat på prøve.
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