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Den cubanske fælde Jan Stage Hent PDF En amerikansk helikopter styrter i havet ud for Guantanamo-basen.
Otte besætningsmedlemmer og passagerer formodes omkommet. En dansk al-Qaeda fange fra Afghanistan
overlever imidlertidig og begynder en flugt tværs igennem Cuba, hvis indbyggere lever med Castro, men

overlever på humor og sensualitet. Den undslupne Taleban-kriger er jagtet vildt, og snart vikles hans skæbne
ind i den magelige, danske honorære konsul Bernhard Oxens liv, der tager en højst uventet drejning, den dag
han flytter ind i et nedslidt palæ i Havanas centrum og stifter bekendtskab med præsidentens ekstraordinære
elskerinde. "I Stages fremragende nye storpolitiske spændingsroman smelter nutid i og omkring Guantanamo-
basen sammen med reminiscenser fra Castros kvælende diktaturstat og den ofte arrogante og rå amerikanske
militærmagt." - Carsten Nørby Sørensen, Lektør Jan Stage (1937-2003) var forfatter og journalist. Han har

boet på Cuba, arbejdet som korrespondent i Mellemamerika og reporteret fra ex-Jugoslavien. Han har skrevet
mere end 30 romaner og faglitterære værker.

 

En amerikansk helikopter styrter i havet ud for Guantanamo-basen.
Otte besætningsmedlemmer og passagerer formodes omkommet. En
dansk al-Qaeda fange fra Afghanistan overlever imidlertidig og

begynder en flugt tværs igennem Cuba, hvis indbyggere lever med
Castro, men overlever på humor og sensualitet. Den undslupne

Taleban-kriger er jagtet vildt, og snart vikles hans skæbne ind i den
magelige, danske honorære konsul Bernhard Oxens liv, der tager en
højst uventet drejning, den dag han flytter ind i et nedslidt palæ i

Havanas centrum og stifter bekendtskab med præsidentens
ekstraordinære elskerinde. "I Stages fremragende nye storpolitiske
spændingsroman smelter nutid i og omkring Guantanamo-basen

sammen med reminiscenser fra Castros kvælende diktaturstat og den
ofte arrogante og rå amerikanske militærmagt." - Carsten Nørby
Sørensen, Lektør Jan Stage (1937-2003) var forfatter og journalist.
Han har boet på Cuba, arbejdet som korrespondent i Mellemamerika



og reporteret fra ex-Jugoslavien. Han har skrevet mere end 30
romaner og faglitterære værker.
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