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Vi præsenteres dagligt og endeløst for nyheder om krige, katastrofer og internationale konflikter,
formfuldendt præsenteret i korte, letforståelige,velfortalte og overskuelige TV- og radioindslag eller artikler.
Men hvordan omsættes vilde og kaotiske realiteter under ekstreme forhold til velfungerende nyhedspakker?

Hvordan arbejder man i det blodige og ofte nærmest ubeskrivelige virvar, der er nyhedsindslagenes
råmateriale? Hvad gør man rent praktisk, når der hverken er mad, vand, elektricitet eller helt elementær

sikkerhed?

Thomas Ubbesen tager i denne bog læseren med ind i den kaotiske og ofte farlige verden, hvor
internationalenyheder bliver til. Udsendt består af 22 beretninger om det, der ikke nødvendigvis kommer i

æteren, når reportagen bliver til under de allermest ekstreme forhold.

Thomas Ubbesen, født 1956, har arbejdet indenfor praktisk taget alle former for skreven og elektronisk
journalistik fra begyndelsen af 80erne -siden starten af 90erne i stigende grad med fokus på internationale

konflikter, krige, naturkatastrofer og storpolitik.

Han har fra 1994 arbejdet på DRs udlandsredaktioner og blandt andet været udsendt til en rækkekrige på
Balkan, til invasionen af Irak og den efterfølgende besættelse af landet, til naturkatastrofer i Burma, Haiti og
Pakistan, og til flere krige i Libyen, Libanon, Den Centralafrikanske Republik, Afghanistan og Ukraine.
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