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Hævnens engel Ted Allbeury Hent PDF Anna Woltman dræber med koldt blod. Lidenskabsløst og uden

skrupler. Hun lader sig kun lede af ét motiv: hævn. Hævn for det rystende, meningsløse drab på hendes mand.
Hævn for de ydmygende grusomheden, som millioner af mennesker led under krigen. Én efter én opsporer
hun mændene, der stadig ser op til Hitler. Mændene, der må betale for deres forbrydelser med livet. Men
hendes hævntogt bremses med ét, da den hemmelige naziorganisation ODESSA begynder at slå igen. Så
bliver byttet pludselig en truende rovfugl for Hævnens Engel. 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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