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Den røde plan Ted Allbeury Hent PDF Forlaget skriver: I de sidste måneder af Anden Verdenskrig lander
agent Stefan Felinski fra den britiske efterretningstjeneste med faldskærm i Nazityskland for at hjælpe med at
genetablere en gruppe russiske agenter, som Rusland har afskåret forbindelsen med. Dette hverv udføres
under dramatiske omstændigheder og med store problemer, indtil Hannover bombes, og gruppen spredes.

Lederes af den russiske gruppe, en mand ved navn Voronov, opsøger mange år efter krigen Stefan Felinski,
som nu lever et fredeligt og afslappet liv på landet. Voronov er hoppet af til Vesten og bruges på baggrund af

en tidligere høj position i KGB i Østtyskland til at indkredse muldvarpe samt opsnuse oplysninger om
russernes krigsstrategier, den russiske "Specialsamling". Det er her, Stefan Felinski kommer ind i billedet.

Han skal hjælpe Voronov med dette arbejde.

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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