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Neptun-Komplottet Jan Stage Hent PDF Forlaget skriver: En gruppe lyssky mænds skæbner krydser
hinanden, da de styrter ned med et fly over Grønland. De kommer fra hver sin afkrog af verden, har alle

forskellige professioner, men én ting har de tilfælles: De har alle noget at skjule fra deres brogede fortid. Én
for én bliver de viklet ind i et livsfarligt edderkoppespind kendt som Neptun-komplottet, og først da det er alt
for sent, går det op for dem, hvad de egentlig har rodet sig ud i. For hvad går Neptun-komplottet egentlig ud
på? Det er udtænkt af geskæftige ambassadører i Moskva og Washington, og efterhånden lykkes det de

snedige bagmænd at fange den amerikanske præsident i deres net. Komplottet viser sig at få konsekvenser
ikke bare for det danske retssystem, men for hele verden.

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.

".noget af det mest fantasifulde og utrolig i genren for tiden."
- B.T.

"Har Danmark fået sin egen Alistair MacLean? Ja sådan tænker man faktisk, mens man flyver af sted i Jan
Stages Fokker Friendship-fly med lasten fuld af skumle personager, fordrukne fribyttere og dobbeltagenter.

Effektfuld spændende."
- Berlingske Tidende
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