Møde i Venedig
Forfatter:

Helen Macinnes

Sprog:

Dansk

Kategori:

Krimi & mystik

Forlag:

Rosenkilde & Bahnhof

Udgivet:

21. januar 2015

ISBN:

9788771288575

Møde i Venedig.pdf
Møde i Venedig.epub

Teateranmelderen ved New Yorker-bladet Chronicle, Bill Fenner, går en varm augustdag 1961 om bord på et
fly til Paris, opmuntret ved udsigten til et par ugers ferie. Berlinmuren er endnu kun et par uger gammel, men
allerede et tydeligt symbol på en verden splittet mellem Øst og Vest. Kun få minutter efter sin ankomst til den
europæiske hovedstad tvinges Fenner ind i et net af ideologiske forviklinger, der fører ham til Venedig
sammen med den unge kunstner Claire. Begge er de indviet i Kalganovs eksistens, en berygtet og eftersøgt
terrorist, som det indtil videre ikke er lykkedes nogen efterretningstjeneste at identificere.
For at undgå opmærksomhed fra Kalganov og hans mænd må de spillede naive og forelskede turister, mens
de holder et vågent øje med aktivitet, der kan føre til en afsløring af Kalganov. Som typisk for Helen
MacInnes’ romaner er hovedpersonen en ganske almindelig mand, som havner i en situation, han ikke kan
overskue – skarpt forfulgt af professionelle agenter, der vil ham til livs. MacInnes tager arven op efter
forfatterkollegaen Eric Ambler, der i mellemkrigstiden fornyede spionromanen litterært. Den kolde krigs
ideologiske umenneskelighed giver imidlertid genren nyt stof. Møde i Venedig skildrer en tid, hvor
teknologien for alvor udstiller menneskets muligheder, men også magtesløshed i en verden, hvor atombomben
er en aktuel trussel for hele verdenssamfundet. Om forfatteren: Helen Macinnes (1907-1985), er en
skotsk-amerikansk forfatter til 22 spændingsromaner, flere af dem filmatiseret, og flere af dem oversat til

dansk. Hun blev uddannet ved universitetet i Glasgow (fransk og tysk) og arbejdede som bibliotekar. I 1937
flyttede hun til New York City sammen med sin ægtefælle, Gilbert Highet, der underviste på Columbia
University. Hun slog igennem med Above Suspicion (1942, også filmatiseret), og siden fulgte Han kom fra
Luften (Assignment in Brittany, 1942, ligeledes filmatiseret). I 1966 fik Helen Macinnes Columbia's
litteraturpris.
Campinginfo. I Venedig er der ingen biler, og. I så fald kan det anbefales at tage en udflugt til den. dk. Liv.
Pigen i dit liv. DESIGNA badeværelser sikre godt design og kvalitetsløsninger til hverdagen. 28 År
Københavnsområdet: Sexnoveller G8 eller gruppen af de otte (G7 siden 2014 som følge af Ruslands
suspendering; en:Group of Seven and Russia, de:Sieben führende Industrieländer und. Læs og stem på frække
sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. Malt på træ. Gratis registrering. SKI TOTAL
udbyder aktive ’action’ sommerferier i Valmorel i de Franske Alper. DESIGNA badeværelser sikre godt
design og kvalitetsløsninger til hverdagen. Find dit nye. Book en rejse med Bravo Tours til danskernes
fortrukne vinterdestination Gran Canaria. Tag et kig på denne guide. Venedig er historisk by som ingen
andre, bygget på pæle i havet. Selvfølgelig finder vi et godt tilbud til dig, men vi. Du finder de bedste rejser
til Italien online på risskovrejser. Pigen i dit liv.

