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Delfinens smil Jan Stage Hent PDF Efter 12 år i eksil i Sydfrankrig bliver en tidligere agent, med fortid i
revolutionære regimer, genaktiveret og beordret tilbage i aktion. Han bliver hvirvlet ind i en storslået
terroraktion mod fredsforhandlingerne mellem Israel og Den palæstinensiske Befrielsesfront. Samtidig i
Danmark samarbejder Politiets Efterretningstjeneste med CIA for at lokalisere "Delfinen", der kan spolere

fredsforhandlingerne og dermed sætte den mellemøstlige fredsproces år tilbage. Jan Stage (f. 1937 – d. 2003)
var dansk journalist, digter og forfatter. Han debuterede i 1963 med digtsamlingen "I morgen min ven" og har

siden skrevet en række bøger – både fag- og skønlitteratur. Som journalist rejste Jan Stage ud som
korrespondent for Information og senere Politiken, hvor han ofte reporterede fra verdens brændpunkter, som
borgerkrigen i Libanon. I sit forfatterskab brugte han sin erfaring som krigsreporter. Både i sine medrivende
spændingsromaner, men også i reportagebøger, hvor han skildrede krige fra andre vinkler. " Blottet for

hysteriske overtoner eller moraliseren, skriver Jan Stage roligt, sikkert og underliggende faretruende, som
lyden af et våben, der bliver afsikret." – Berlingske Tidende
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