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Unge Philby Robert Littell Hent PDF Da Kim Philby flygtede til Moskva i 1963, blev han den mest omtalte
og berygtede dobbeltagent i spionagens historie.

Ved begyndelsen af Anden Verdenskrig var han blevet hvervet til den engelske efterretningstjeneste. Han steg
hurtigt i graderne og blev efter krigen udstationeret i Washington som ledende forbindelsesofficer mellem det

engelske Secret Service og CIA. Ved afsløringen
af andre medlemmer af gruppen af dobbeltagenter kendt som "cambridge five" kom det for dagens lys, at

Philby var begyndt at spionere for sovjetunionen, mange år før han gik ind i den engelske
efterretningstjeneste. Det endte med, at han flygtede til Moskva for næsen af de engelske agenter, der var på

vej til at arrestere ham, og han tilbragte de sidste femogtyve år af sit liv i Rusland.

I UNGE PHILBY fortæller Robert Littell den ikke særlig kendte historie om spionens unge år. Gennem
beretninger fra Philbys venner, kærester og hans sovjetiske og engelske føringsofficerer følger vi et dybt
fascinerende menneske, som konstant fik sine overordnede på begge sider af jerntæppet til at spekulere på,
hvor hans loyalitet egentlig lå. For hvert lag af dobbelthed, der afdækkes, rejser der sig nye spørgsmål: Hvad

var det, der drev denne berygtede dobbeltagent? Hvem var, når det kom til stykket, den egentlige Kim
Philby?

LEKTØRUDTALELSE
"... læsere, der er fascineret af spioner, agenter og den kolde krig må nødvendigvis have den med ... yndere af

spionagelitteraturen vil nyde at lege med ... Amerikanske Robert Littell (f. 1935) har udgivet en række
spionromaner ... Han kan sammenlignes med navne som Graham Greene og John le Carré." - Lektør, Lone

Krøgh

OM FORFATTEREN
Robert Littell er født i New York i 1935. Han Har

i mange år arbejdet som journalist for Newsweek; under den kolde krig som udenrigskorrespondent fra 1965
til 1970. Han debuterede som forfatter i 1973 med The Defection of A.J. Lewinter (Afhopperen), har
specialiseret sig i spionromaner og regnes for USA’s pendant til Graham Greene og John le Carré.

PRESSEN SKREV
"Robert Littell (født 1935) er en af spiongenrens helt store mestre, og atter demonstrerer han hvorfor: Unge
Philby ...er båret af lige dele detaljeret research, skarpe replikker og humor af både den lettilgængelige og
underspillede slags. ... [bogen] afvikler sit sindrige plot i et inciterende anslag og en raffineret tone, der

underholder fra start til slut, hvor forfatteren ovenikøbet selv fortæller, hvorfor hans portræt af spionen som
ung mand faktisk meget vel kan være sandt." - Information
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