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uanset om de har enevælde, kommunisme eller demokrati? Hvad enten den stærke mand så hedder Ivan den

Grusomme,
Josef Stalin eller Vladimir Putin?

Mystikken om Putin er en aktuel og kontroversiel bog af den russisk/amerikanske journalist Anna Arutunyan,
der har arbejdet som politisk korrespondent fra Moskva igennem ti år.

Anna Arutunyan viser at det velkendte spørgsmål "Hvem er Putin?" i virkeligheden er et trickspørgsmål: for
at forstå Putin må man forstå den russiske mentalitet, der har tilladt Putin at blive, den han er.

Anna Arutunyan dykker ned i Ruslands mørkeste hjerte, og fortæller en historie, som nok ikke kommer til at
vække glæde hos magthaverne, men som til gengæld er øjenåbnende nyt for alle os, der betragter "Bjørnen i

Øst" med lige dele undren og bekymring, hver gang der rasles med sablerne.

ANMELDERNE SKREV
"Det er en fascinerende russisk identitetshistorie med flittig brug af litteraturens og historiens lange tråde,

som Arutunyan giver læseren."

"...en veldokumenteret, velskreven og nyttig bog, der gør os klogere på et væsentligt fænomen i Ruslands
fortid og nutid."
- 180Grader

 

Hvordan kan det være at Rusland altid ender med en tsar, uanset om
de har enevælde, kommunisme eller demokrati? Hvad enten den

stærke mand så hedder Ivan den Grusomme,
Josef Stalin eller Vladimir Putin?

Mystikken om Putin er en aktuel og kontroversiel bog af den
russisk/amerikanske journalist Anna Arutunyan, der har arbejdet som

politisk korrespondent fra Moskva igennem ti år.

Anna Arutunyan viser at det velkendte spørgsmål "Hvem er Putin?" i
virkeligheden er et trickspørgsmål: for at forstå Putin må man forstå
den russiske mentalitet, der har tilladt Putin at blive, den han er.

Anna Arutunyan dykker ned i Ruslands mørkeste hjerte, og fortæller
en historie, som nok ikke kommer til at vække glæde hos

magthaverne, men som til gengæld er øjenåbnende nyt for alle os,
der betragter "Bjørnen i Øst" med lige dele undren og bekymring,

hver gang der rasles med sablerne.

ANMELDERNE SKREV
"Det er en fascinerende russisk identitetshistorie med flittig brug af
litteraturens og historiens lange tråde, som Arutunyan giver læseren."



"...en veldokumenteret, velskreven og nyttig bog, der gør os klogere
på et væsentligt fænomen i Ruslands fortid og nutid."

- 180Grader

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Mystikken om Putin&s=dkbooks

