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Den lukkede afdeling Len Deighton Hent PDF Forlaget skriver: Mickey Murphy er en irsk-født advokat med
en lang række småproblemer i sit privatliv. Han har en ekskone, der bliver ved med at forlange penge. Hans
søn har netop erhvervet sig en pistol ved hjælp at et falsk id. Han er forelsket i sin rige klients kone – og så

forsøger politiet at få ham dømt for et mord. På den anden side går hans profesionelle forretning som
forsvarsadvokat glimrende, for den kriminelle underverden sover aldrig. Men da Murphy kommer i

forbindelse med en stenrig forretningsmand, bliver hans småproblemer afløst af langt større hovedbrud ...

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.
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glimrende, for den kriminelle underverden sover aldrig. Men da
Murphy kommer i forbindelse med en stenrig forretningsmand,
bliver hans småproblemer afløst af langt større hovedbrud ...

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.
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