
I gribbens øje
Hent bøger PDF

Jan Stage
I gribbens øje Jan Stage Hent PDF Den danske konsul, Carl Jessen, ser med danske øjne til fra sit idylliske liv
i Caribien, hvordan international kokainsmugling finder sted fra havnebyen, han bor i, mens han lige så stille
bliver filtret ind i smuglernes net. I gribbens øje giver et sjældent og skræmmende indblik den internationale

kokainsmugling og ideologien bag. Romanen beskriver også de metoder, smuglerne bruger, og den
revolutionsromantik, brutalitet og spekulation, der ligger bag. Den legendariske danske journalist og forfatter
Jan Stage (1937-2003) var i mange år Latinamerika-korrespondent for Information. Efterfølgende arbejdede
han som rejsende reporter for Politiken og har blandt andet rejst i krigszoner verden over. Ud over essays og
erindringer fra sin tid som korrespondent har Stage udgivet digtsamlinger og adskillige spionromaner. Hver
romans handling udspiller sig i et nyt land, hvor Stage trækker på sine egne erfaringer som udstationeret
reporter. "En forrygende spændingsthriller om colombianske kokainsmuglere, der hyrer danske søfolk og

danske skibe i Caribien." – B.T. "Stages internationale thriller er virkelig værd at indtage, man æder den i et
langt guf."– Fyens Stiftidende

 

Den danske konsul, Carl Jessen, ser med danske øjne til fra sit
idylliske liv i Caribien, hvordan international kokainsmugling finder
sted fra havnebyen, han bor i, mens han lige så stille bliver filtret ind
i smuglernes net. I gribbens øje giver et sjældent og skræmmende
indblik den internationale kokainsmugling og ideologien bag.
Romanen beskriver også de metoder, smuglerne bruger, og den

revolutionsromantik, brutalitet og spekulation, der ligger bag. Den
legendariske danske journalist og forfatter Jan Stage (1937-2003) var

i mange år Latinamerika-korrespondent for Information.
Efterfølgende arbejdede han som rejsende reporter for Politiken og
har blandt andet rejst i krigszoner verden over. Ud over essays og

erindringer fra sin tid som korrespondent har Stage udgivet
digtsamlinger og adskillige spionromaner. Hver romans handling

udspiller sig i et nyt land, hvor Stage trækker på sine egne erfaringer
som udstationeret reporter. "En forrygende spændingsthriller om



colombianske kokainsmuglere, der hyrer danske søfolk og danske
skibe i Caribien." – B.T. "Stages internationale thriller er virkelig
værd at indtage, man æder den i et langt guf."– Fyens Stiftidende

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=I gribbens øje&s=dkbooks

