
Fare, fare krigsmand
Hent bøger PDF

Jan Stage

Fare, fare krigsmand Jan Stage Hent PDF Krigskorrespondenten Jakob bliver en nat opsøgt af selveste døden
forklædt som en bavian. Døden opfordrer Jakob til at lade være med at opsøge ham så ofte og skrive så meget
om ham – ”Det er kun et råd fra en god ven,” siger han. Men Jakob stopper ikke på trods af det mærkelige og
virkelighedsudfordrende besøg. Gennem romanen følges en krigskorrespondents mærkelige tilværelse, mens
han ihærdigt trodser alle overlevelsesinstinkter og søger mod de livsfarlige steder, som andre mennesker

flygter fra. Måske skulle han i stedet have taget imod bavianens velmente råd.

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.

"Fare, fare krigsmand er en hård og streng bog, men den overbeviser, den føles rigtig, selv hvor forfatteren i
den afsluttende skildring af heltens dødsoplevelse forsøger det umulige." - Poul Borum i Ekstra Bladet

"Netop de steder, hvor det lykkes ham med ironisk distance at skildre paradokserne i journalisternes evige
jagt på blod og deres deraf menneskelige indsnævring, bliver bogen gribende og god og ikke mindst

tankevækkende." - Birgitte Bartholdy i Frederiksborg Amts Avis

 

Krigskorrespondenten Jakob bliver en nat opsøgt af selveste døden
forklædt som en bavian. Døden opfordrer Jakob til at lade være med
at opsøge ham så ofte og skrive så meget om ham – ”Det er kun et
råd fra en god ven,” siger han. Men Jakob stopper ikke på trods af
det mærkelige og virkelighedsudfordrende besøg. Gennem romanen

følges en krigskorrespondents mærkelige tilværelse, mens han
ihærdigt trodser alle overlevelsesinstinkter og søger mod de

livsfarlige steder, som andre mennesker flygter fra. Måske skulle han
i stedet have taget imod bavianens velmente råd.

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.

"Fare, fare krigsmand er en hård og streng bog, men den overbeviser,
den føles rigtig, selv hvor forfatteren i den afsluttende skildring af
heltens dødsoplevelse forsøger det umulige." - Poul Borum i Ekstra

Bladet



"Netop de steder, hvor det lykkes ham med ironisk distance at skildre
paradokserne i journalisternes evige jagt på blod og deres deraf
menneskelige indsnævring, bliver bogen gribende og god og ikke
mindst tankevækkende." - Birgitte Bartholdy i Frederiksborg Amts

Avis
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