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Don 'Che' Guevaras verden Jan Stage Hent PDF Forlaget skriver: Tyve år efter "Che" Guevaras død rejser Jan
Stage og Julie Melchior rundt i Latinamerika for at sætte ord på, hvad der drev den afdøde revolutionære
cubaner - og samtidig danne et billede af, hvordan det latinamerikanske folk tænker om revolutionerne, og

hvordan de har det nu.

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 og var korrespondent for Information og senere Politiken, hvor han ofte

reporterede fra verdens brændpunkter, som borgerkrigen i Libanon. I sit forfatterskab brugte han erfaringen
som krigsreporter. Både i sine medrivende spændingsromaner, men også i reportagebøger, hvor han skildrede

krige fra andre vinkler.
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