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Et hvidt reb til Philippe Déprez Jens-Martin Eriksen Hent PDF I sommeren 2002 forsvandt den engelske
journalist og forfatter Philippe Deprez efter en kaotisk rejse i Kosovo og Albanien.

Ti år senere begynder hans ven, forfatteren til denne beretning, at rekonstruere de sidste uger af den
efterforskning, Philippe Deprez havde fortalt ham, at han var i færd med at foretage, efter at hans veninde,

den albanske fotograf Tereza Halili, var forsvundet efter et politiforhør.

Det eneste spor, Philippe Deprez havde at gå efter, var hendes brune notesbog om en reportagerejse til
lokaliteter, som hun ikke selv kendte betydningen af. For at løse mysteriet måtte han derfor søge hjælp. Det
blev en rejse, der ledte ham ind i et tusmørkeland mellem politiske konspirationer, uhyrlig kriminalitet og

vestlig uvidenhed.

Forfatteren søger at afdække og beskrive Philippe Deprez’ motiver for at efterspore Tereza Halili og forstå,
hvorfor der ikke var nogen vej tilbage for ham, da historien først var begyndt.
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