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Fodboldkrigen Ryszard Kapuscinski Hent PDF Da Fodboldkrigen udkom i USA i foråret 1991, blev den
anmeldt med begejstring af en enig presse. Med sine reportager fra 60’erne og 70’erne skriver Kapuściński
om den 3. verdens fødsel - om Lumumba i Congo, om Kwame Nkruma i Ghana og om Algeriets første leder

Ben Bella.

Men Kapuścińskis arbejde som korrespondent bringer ham også til Mellemøsten og til Central- og
Sydamerika, hvorfra han bringer mesterlige beretninger om bl.a. »Che« Guevaras morder eller om

baggrunden for Salvador Allendes fald.

Bogens titel er hentet fra det blodige opgør i 1969 mellem El Salvador og Honduras, en krig der begyndte
med en fodboldkamp og endte med tusinder af dræbte under tre døgns kampe.

Ryszard Kapuściński er født i 1932 i Pinsk i det østlige Polen. Han fik sin uddannelse i Warszawa, og som
23-årig rejste han for første gang til udlandet - til Indien. Mens han arbejdede som korrespondent for det

polske nyhedsbureau PAP og tidsskriftet Polityka, samlede Kapuściński stof til en lang række biografier og
reportagebøger, bl.a. om Shahen af Iran, den ethiopiske kejser Haile Selassie og krigen i Angola.

“Soldaten var nøgen til bæltestedet, og alle kunne se, hvorledes hans muskler trak sig sammen og sveden
perlede på hans gustengule hud. De spændte muskler og strømmene af sved antydede den styrke, der lå i

dødskampen. Enhver af os fulgte det med interesse, fordi alle ville se, hvor stærkt livet var i forhold til døden.
Alle ville være vidne til, hvor længe livet kunne holde døden stangen, og hvorvidt et ungt liv, som endnu er

blandt de levende, og som ikke ønsker at give op, vil være i stand til at besejre døden.”

»Som Evelyn Waugh skaber han litteratur af journalistik.«
NEWSWEEK om Fodboldkrigen

»Kapuściński er den moderne reportages mesterlige skaber«
John Le Carré

»Han formår mesterligt at fremstille denne levende detalje, som tegner hele fortællingen og brænder den fast i
erindringen.«

Washington Post

 

Da Fodboldkrigen udkom i USA i foråret 1991, blev den anmeldt
med begejstring af en enig presse. Med sine reportager fra 60’erne
og 70’erne skriver Kapuściński om den 3. verdens fødsel - om

Lumumba i Congo, om Kwame Nkruma i Ghana og om Algeriets
første leder Ben Bella.

Men Kapuścińskis arbejde som korrespondent bringer ham også til
Mellemøsten og til Central- og Sydamerika, hvorfra han bringer
mesterlige beretninger om bl.a. »Che« Guevaras morder eller om

baggrunden for Salvador Allendes fald.

Bogens titel er hentet fra det blodige opgør i 1969 mellem El
Salvador og Honduras, en krig der begyndte med en fodboldkamp og

endte med tusinder af dræbte under tre døgns kampe.



Ryszard Kapuściński er født i 1932 i Pinsk i det østlige Polen. Han
fik sin uddannelse i Warszawa, og som 23-årig rejste han for første
gang til udlandet - til Indien. Mens han arbejdede som korrespondent
for det polske nyhedsbureau PAP og tidsskriftet Polityka, samlede

Kapuściński stof til en lang række biografier og reportagebøger, bl.a.
om Shahen af Iran, den ethiopiske kejser Haile Selassie og krigen i

Angola.

“Soldaten var nøgen til bæltestedet, og alle kunne se, hvorledes hans
muskler trak sig sammen og sveden perlede på hans gustengule hud.
De spændte muskler og strømmene af sved antydede den styrke, der
lå i dødskampen. Enhver af os fulgte det med interesse, fordi alle
ville se, hvor stærkt livet var i forhold til døden. Alle ville være

vidne til, hvor længe livet kunne holde døden stangen, og hvorvidt et
ungt liv, som endnu er blandt de levende, og som ikke ønsker at give

op, vil være i stand til at besejre døden.”

»Som Evelyn Waugh skaber han litteratur af journalistik.«
NEWSWEEK om Fodboldkrigen

»Kapuściński er den moderne reportages mesterlige skaber«
John Le Carré

»Han formår mesterligt at fremstille denne levende detalje, som
tegner hele fortællingen og brænder den fast i erindringen.«

Washington Post
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