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vinteren 1938, og hele Europa venter på krig. I Paris forsøger den italienske journalist Carlo Weisz at nyde
livet på sikker afstand fra Mussolinis fascistiske jerngreb – som udenrigskorrespondent for Reuters. Men da
redaktøren for en af byens små italienske undergrundsaviser bliver myrdet, er Weisz den næste i rækken til
den farefulde post. Pludselig kender både den franske og den britiske efterretningstjeneste hans navn, og det

samme gør Mussolinis hemmelige politi. Weisz bliver nu trukket ind i et hemmeligfuldt spil mellem
hensynsløse europæiske kræfter. Og i en verden på randen af krig er det et spil, der meget nemt kan få en

dødelig udgang. Udenrigskoespondenten er en spionroman af den anmelderroste amerikanske
bestsellerforfatter Alan Furst. Med sin unikke blanding af stemningsfyldte beskrivelser og underspillet

handling skildrer han 1930’ernes Europa og Paris som et på én gang både følsomt og hårdkogt univers. Alan
Furst (f. 1941) er en amerikansk forfatter, der med sit sproglige overskud, sin sans for spænding og sine

nuancerede personskildringer nyder enorm international succes, og hvis sikre stil har betydet en revitalisering
af spiongenren. Han har boet i Frankrig i en længere periode, men er nu bosat på Long Island i New York.
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