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Duernes tunnel John Le Carré Hent PDF Fra den britiske efterretningstjeneste under den kolde krig til en
karriere som forfatter.

John le Carré har oplevet det 20. og 21. århundrede på nært hold og er kommet vidt omkring. Nu udkommer
en medrivende erindringsbog om forfatterens liv og virke - skrevet af ham selv. Duetunnellen er lige så
underholdende som den er skarp, og le Carré fremlægger sit livs begivenheder med samme moralske

ambivalens og finesse, som findes hele vejen gennem forfatterskabet.

Uanset om han skriver om en papegøje på et hotel i Beirut, der kan mime maskinpistolsalver og Beethovens
femte symfoni, om et besøg i Rwanda kort efter folkemordet, om en nytårsaften med Yassir Arafat, om et
interview med en kvindelig tysk terrorist i hendes ørkenfængsel, om den store fysiker og Nobelprisvinder

Andrej Sakharov, om mødet med to tidligere KGB-ledere eller om den kvindelige ngo’er, der var
inspirationskilden til Den standhaftige gartner, så twister le Carré sine fortællinger med et sådant vid, at man
det ene øjeblik trækker på smilebåndet og i det næste genovervejer sine tidligere antagelser. Måske kender vi

ikke verdenshistoriens begivenheder og personer, så godt som vi troede?
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