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Slutspil i Berlin Len Deighton Hent PDF Forlaget skriver: Bernard Samson har et hjem og en familie, kone og
barn – og et problem. For hans kone, Fiona, har forladt både hjem og familie og er draget om bag det

berygtede – og frygtede – Jerntæppe for at arbejde for KGB. Men det er ikke af egoistiske årsager, at Fiona
har forladt hele sit liv derhjemme. Hun er yderst charmerende og ganske velbegavet – og ikke det mindste i

tvivl om, hvad hun gør, og hvorfor hun gør det.

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 de to politistiske

stormagter konstant bliver sat på prøve.
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