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Gravskrift for en spion Eric Ambler Hent PDF Den ungarske immigrant Josef Vadassy er nok den allersidste,
man ville mistænke for at være spion. Han er en selvudslettende sproglærer med fotografi som hobby. Men da

gendarmerne konfiskerer en af hans filmruller, som han har indleveret til fremkaldelse i den lokale
fotohandler, og derved finder billeder af top-hemmelige våben, virker beviserne mod ham meget

overvældende. Den eneste måde, han kan bevise sin uskyld på, er ved selv af være den drivende kraft i
afsløringen af den rigtige spion.

Eric Ambler: ”Dorothy Sayers gjorde krimien stueren – hvorfor skulle jeg ikke gøre det samme med
spionromanen?”

Bo Tao Michaëlis: ”Eric Amblers betydning for den intelligente, politiske underholdningsroman kan ikke
overvurderes. Hans elever hedder Graham Greene og Geoffrey Household og i
nyere tid amerikanerne Alan Furst, Robert Harris og vores egen Leif Davidsen.”

 

Den ungarske immigrant Josef Vadassy er nok den allersidste, man
ville mistænke for at være spion. Han er en selvudslettende
sproglærer med fotografi som hobby. Men da gendarmerne
konfiskerer en af hans filmruller, som han har indleveret til

fremkaldelse i den lokale fotohandler, og derved finder billeder af
top-hemmelige våben, virker beviserne mod ham meget

overvældende. Den eneste måde, han kan bevise sin uskyld på, er
ved selv af være den drivende kraft i afsløringen af den rigtige spion.

Eric Ambler: ”Dorothy Sayers gjorde krimien stueren – hvorfor
skulle jeg ikke gøre det samme med spionromanen?”

Bo Tao Michaëlis: ”Eric Amblers betydning for den intelligente,
politiske underholdningsroman kan ikke overvurderes. Hans elever

hedder Graham Greene og Geoffrey Household og i
nyere tid amerikanerne Alan Furst, Robert Harris og vores egen Leif

Davidsen.”
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