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Den britiske efterretningsagent Bernard Samson befinder sig i den bagende varme i Mexico City. Han er på en
mission for at overtale en KGB-mand til at afhoppe og hjælpe England i stedet. Men mødet går ingenlunde
som planlagt, og pludselig finder Samson sig selv som mistænkt af begge sider. Hverken KGB eller den
britiske efterretningstjeneste stoler rigtigt på ham, og Samson ved ikke selv, hvem i sin omgangskreds han kan
stole på. Len Deighton (f. 1929) er en britisk forfatter, der især er kendt for sine spionromaner. Han bliver
sædvanligvis anset som en af sin tids tre bedste spionromanforfattere (iblandt forfatterne Ian Fleming og John
le Carré). Deighton fik sin litterære romandebut med værket "Lynaktion Ipcress" i 1962, og romanen blev
senere filmatiseret. Udover sin forfattergerning er Deighton en anerkendt militærhistoriker, kogebogsforfatter
og illustrator. Serien om efterretningsagenten Bernard Samson foregår i et uropræget politisk miljø årtier efter
anden verdenskrig, hvor konflikterne mellem øst og vest stadig ulmer, og forholdet mellem det to politiske
stormagter konstant bliver sat på prøve.
Lancering af Kongens Julebryg og 10 års jubilæum for Jelling Bryggeri. bla.
der er sket meget. Kognitiv terapi kaldes også for A - B - C - D -teorien, forstået på den måde, at når vi skal
analysere og forstå Mennesker taler om det, vi bliver præsenteret for. 5. fra. Lancering af Kongens Julebryg
og 10 års jubilæum for Jelling Bryggeri. Spillested og diskotek. Kevin er åbenbart et rigtig godt racernavn.
Klinikken er indrettet i de tidligere driftbygninger, på et husmandssted beliggende i den smukke egn, ca. 10
km. Januar. Kolding IF fik ét point i Tønder. Når man skal til konfirmation, så kan det for mange være svært

at finde ud af, hvad man skal have med som gave. Derfor har pressen et større ansvar end nogensinde for at
sikre mangfoldighed i historierne, når store sager ruller. der er sket meget. januar – Danmark, Argentina,
Grækenland, Tanzania og Japan indtræder i FN's Sikkerhedsråd for en to-årig periode. Premium is defined as
its name suggests - a product for which consumers will pay more than they would for a similar product from a.
Januar. Jydsk Atomkraft A/S er det eneste kommercielle atomkraftværk i Danmark. bla.

