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Flugtvejr Jan Stage Hent PDF Muren er faldet og Tyskland står på den anden ende. Men ikke alt forsvandt

den novembernat i 1989, hvor den østtyske regering smed håndklædet i ringen og opgav sin magt.
Kommunistpartiets gigantiske formue er stadig intakt. En tidligere østtysk agent bliver involveret i et forsøg
på at kapre formuen i det efterfølgende momentum. Tyskland befinder sig i et euforisk kaos, ingen ser i
retning af skatkammeret. Jan Stage (1937-2003) var en dansk forfatter, digter og journalist. I sin karriere
udgav han både skøn- og faglitteratur foruden sin store journalistiske produktion. Jan Stage tilbragte en

længere årrække på Cuba og i Mellemamerika. Fra 1967 var han Mellemamerika-korrespondent for dagbladet
"Information". Udover Information skrev Jan Stage også for "Land og Folk", "Ekstra Bladet", "Politiken" og
"Lettre Internationale" (tysk udgave). Jan Stage er særlig kendt for sit politiske engagement og sine mange
reportager fra verdens krigszoner. Jan Stage modtog i en række priser og legater blandt andet Publicist Prisen

(1994), Den Berlingske Fonds Journalistpris (1995) og Drassows Legat (1997)

 

Muren er faldet og Tyskland står på den anden ende. Men ikke alt
forsvandt den novembernat i 1989, hvor den østtyske regering smed

håndklædet i ringen og opgav sin magt. Kommunistpartiets
gigantiske formue er stadig intakt. En tidligere østtysk agent bliver

involveret i et forsøg på at kapre formuen i det efterfølgende
momentum. Tyskland befinder sig i et euforisk kaos, ingen ser i
retning af skatkammeret. Jan Stage (1937-2003) var en dansk

forfatter, digter og journalist. I sin karriere udgav han både skøn- og
faglitteratur foruden sin store journalistiske produktion. Jan Stage

tilbragte en længere årrække på Cuba og i Mellemamerika. Fra 1967
var han Mellemamerika-korrespondent for dagbladet "Information".

Udover Information skrev Jan Stage også for "Land og Folk",
"Ekstra Bladet", "Politiken" og "Lettre Internationale" (tysk udgave).
Jan Stage er særlig kendt for sit politiske engagement og sine mange
reportager fra verdens krigszoner. Jan Stage modtog i en række



priser og legater blandt andet Publicist Prisen (1994), Den
Berlingske Fonds Journalistpris (1995) og Drassows Legat (1997)
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