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I det lange løb Ted Allbeury Hent PDF Efter Den Kolde Krig er forbi, spreder der sig lettelse i befolkningerne
verden over, men i magtens korridorer er nogle skeptiske over for fremtiden. De mener, at regeringerne ikke
længere regerer, men i stedet står på hovedet for journalister, der går mere op i at sælge aviser end at sige

sandheden. Hvordan ændrer man denne verdenssituation uden at risikere at gøre verden endnu mere kaotisk
og usikker, end den allerede er? Det spørgsmål når de ikke at besvare, før alt allerede er sat over styr. 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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