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Kobiety wywiadu - Słowiński Przemysław

Uwodzicielskie i niebezpieczne. W półmroku buduarów wyciągały sztabowe tajemnice od kochanków, skakały ze spadochronem, skutecznie
operowały bronią.Intrygi, szantaże, wielka polityka. Brawura i adrenalina.MATHILDE CARRÉ. Drapieżna kotka, zdradziła Niemcom siatkę
francuskiego Resistance. Skazana na gilotynę w wieku lat 40. Dożyła jednak prawie stu lat, wydając po drodze pamiętnik.GABRIELLE
BONHEUR (COCO) CHANEL. Interesowna kobieta sukcesu. W czasie niemieckiej okupacji Coco związała się z niemieckim wywiadem.
Francuski ruch oporu wydał na nią wyrok śmierci, ale po wojnie uniknęła kary za kolaborację.ANNA CHAPMAN. Agentka 00Sex. Wyszkolona
na 'uniwersytecie uwodzicieli' koło Kazania. Powróciła do rosyjskiej ojczyzny w glorii superszpiega. Jej podobizna znalazła się ostatnio nawet
na znaczkach pocztowych.IZABELLA HORODECKA. 'Teresa' od wyroków. Zwiedziła kilkadziesiąt państw na sześciu kontynentach. James Bond
w spódnicy. Przenikliwa, niezwykle spostrzegawcza, mająca świetny refleks, podczas okupacji wzięła udział w 23 poważnych akcjach
likwidacyjnych.CHRISTINE KEELER. Seks, kłamstwa i samobójstwo. Piękna dziewczyna, lekarz erotoman, łysiejący brytyjski minister i
przystojny rosyjski szpieg. Nawet w swingującym Londynie lat sześćdziesiątych taka mikstura po prostu musiała eksplodować.KAROLINA
RZEWUSKA (SOBAŃSKA). Szpieg w krynolinie. Używając prowokacji i szantażu, bez wahania niszczyła polskich patriotów, nawet tych z kręgu
najbliższych przyjaciół i rodziny.KRYSTYNA SKARBEK. Agentka brytyjskiego SOE, używająca pseudonimu Christine Granville. Ulubiony szpieg
Churchilla. Za swoje brawurowe misje otrzymała najwyższe odznaczenia francuskie i angielskie. Nie potrafiła się odnaleźć w powojennej
rzeczywistości. Zginęła najprawdopodobniej z ręki zazdrosnego kochanka.ELŻBIETA ZAWACKA. Najdzielniejsza z dzielnych. Cichociemnych
było tylko 316 - wśród nich jedna kobieta. Przekradała się przez ośnieżone przełęcze Pirenejów i skakała w nocy ze spadochronem. Wzorzec
odwagi i patriotyzmu.MARGARETHA ZELLE (MATA HARI). Oko Bóstwa. Na hasło: 'kobieta - szpieg' każdy niemal odpowiada: 'Mata Hari',
chociaż biedna Greta Zelle nie była ani dobrą tancerką, ani nie oddała aż tak wielkich usług szpiegowskich jak inni niemieccy
agenci.Sprawdź, dla kogo gasisz światło. Twoje tajemnice są w niebezpieczeństwie.
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