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Lynaktion Ipcress Len Deighton Hent PDF I Len Deightons klassiske spionroman fra 1962 følger vi en britisk
agent, fra han avancerer fra krigsministeriets spionagecentral til organisationen i Charlotte Street. Vi følger
ham på aktion i Libanon og til de amerikanske atomprøvesprængninger i Stillehavet. Vi er også med, da det
endelig går op for ham, at han i virkeligheden bare bliver brugt som lokkemad, at alle omkring ham har løjet

helt fra starten, og at han i virkeligheden kun kan stole på sig selv. Da alt dette går op for ham, er han
imidlertid så langt inde i systemet og impliceret i så mange aktioner, at flugt ikke er en mulighed. Han må
spille spillet lidt endnu, og lade som om magthaverne endnu har ham, hvor de vil. 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.

 

I Len Deightons klassiske spionroman fra 1962 følger vi en britisk
agent, fra han avancerer fra krigsministeriets spionagecentral til

organisationen i Charlotte Street. Vi følger ham på aktion i Libanon
og til de amerikanske atomprøvesprængninger i Stillehavet. Vi er

også med, da det endelig går op for ham, at han i virkeligheden bare
bliver brugt som lokkemad, at alle omkring ham har løjet helt fra
starten, og at han i virkeligheden kun kan stole på sig selv. Da alt
dette går op for ham, er han imidlertid så langt inde i systemet og

impliceret i så mange aktioner, at flugt ikke er en mulighed. Han må
spille spillet lidt endnu, og lade som om magthaverne endnu har
ham, hvor de vil. 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.
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