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Warszawas spioner Alan Furst Hent PDF Året er 1937. Faren for en ny krig i Europa er det, alle taler om ved
Warszawas ferniseringer og diplomatmiddage. Den franske militærattaché og spion Jean-François Mercier
kommer en nat på sporet af konkrete tyske krigsforberedelser, og det viser sig snart, at situationen er langt

farligere, end generalstaben i Paris forestiller sig.
Mercier må nu forsøge at skabe sig et overblik, og det er ikke en nem opgave i en by, der vrimler med både

tyske og russiske agenter – en by, hvor ingen ved, hvem de kan stole på.

Warszawas spioner er en intens historisk thriller af den anmelderroste amerikanske bestsellerforfatter Alan
Furst.

Alan Furst (f. 1941) nyder med sit sproglige overskud, sin sans for spænding og sine nuancerede
personskildringer enorm international succes. Hans sikre stil har betydet en revitalisering af spionromanen.
Har boet i Frankrig i en længere periode, men er nu bosat på Long Island i New York. Han debuterede på

dansk i 2011 med romanen Udenrigskorrespondenten.
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