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Albatros Evelyn Anthony Hent PDF Forlaget skriver: "Han elskede at føre folk bag lyset. Han elskede at
forvirre og vildlede sine medmennesker. Han elskede løgnen, som alkoholikeren elsker at drikke, og

hasardspilleren elsker at spille. Han kunne ikke lade være. Han havde undertiden sagt, at der i enhver kvinde
og mand var en drivfjeder, der holdt dem i live og styrede deres liv. Hans drivfjeder var lysten til at bedrage."

I Evelyn Anthonys sprængfarlige thriller følger vi jagten på en dobbeltagent, der opererer inden for den
britiske efterretningstjeneste. Agenten er løgnens mester, og hans bedrag er så dybt og vedvarende, at han

næsten selv tror på sine egne løgne. Det gør bestemt ikke opgaven lettere ...

Evelyn Ward-Thomas blev født i London i 1928. Under pseudonymet Evelyn Anthony har hun udgivet en
perlerække af romaner, som er blevet oversat til flere forskellige sprog. Evelyn Anthony bevæger sig
hovedsageligt inden for thrillergenren og den historiske roman og har haft stor succes verden over.
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