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Beduin i laksko Lally Hoffmann Hent PDF Ole Wøhlers Olsen (f. 1942) er diplomat med en fornem karriere i
den danske udenrigstjeneste bag sig, kulminerende med ambassadørposter i Saudi-Arabien, Chile og senest
Syrien - foruden at han i midten af 2003 også efter afslutningen på Irak-krigen fungerede som guvernør i

Basra for Iraks sydlige region.

Men han er tillige opdagelsesrejsende i alle ordets betydninger. Forud for og sideløbende med
diplomatkarrieren har han udforsket utallige afkroge af verden, siden 1980 som medlem af Eventyrernes
Klub, og allerede mange år forinden havde han besluttet sig for at konvertere til islam. Det gør ham til

Danmarks eneste muslimske ambassadør til dato, og førte blandt andet i 1993 til at han drog på pilgrimsrejse
til Mekka - på cykel.

I denne åbenhjertige samtalebog, som er blevet til på hans aktuelle hjemmebane i Damaskus, beretter han om
en tilværelse og et verdensbillede langt udover det sædvanlige. Ligesom han erklærer sin uforbeholdne

mening om forholdene i Mellemøsten, den allierede indsats i Irak - og den islamiske religion og kultur, han
har bedre forudsætninger for at udtale sig om end de fleste af sine landsmænd.
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