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Tre dage før regnen Jan Stage Hent PDF Forlaget skriver: I Tre dage før regnen møder vi vicekommissær
Arne Sehested, som har hovedrollen i flere af Jan Stages spændingsromaner. Sehested bliver en del af

eftersøgningen på en russisk atomekspert, som er stukket af til Venezuela for at assistere i åbningen af et
nukleart forskningscenter. Den kolde krig er slut, men gensidig paranoia præger stadig verdenssamfundets
forhold til atomvåben, og efter CIA har hjulpet russeren med at slippe ud af sit kaotiske hjemland, finder de
sig ikke i, at han pludselig stikker af. Aftalen har været, at atomeksperten efter et kort ophold i København

skal sendes til Israel, men russeren har andre planer. Han ser kun den fede hyre, den venezuelanske stat er klar
til at betale ham, og tænker ikke over, at han pludselig er blevet en trussel mod verdensfreden - og dermed er

jaget vildt.

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.

Arne Sehested er navnet på Jan Stages kriminalassistent, der igen og igen sættes på sager, der fører ham langt
ud over Danmarks grænser. Intet er nogensinde, som det ser ud, og jo mere Sehested graver, des mere afslører
han om verdensomspændende sammensværgelser, politisk magtspil og forbrydelser, der kan få katastrofale
konsekvenser på verdensplan. Hver roman tager udgangspunkt i en aktuel konflikt såsom borgerkrigen i det
tidligere Jugoslavien, kaos efter Sovjetunionens sammenbrud og frygten for atomvåben. Man følger altså ikke

bare Sehested i hans nervepirrende efterforskninger; man får også et indblik i den anspændte
verdenssituation, der ligger til grund for de svimlende sammensværgelser, som Sehested skal optrevle.
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