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Den russiske forbindelse Craig Unger Hent PDF En hæsblæsende og uomgængelig nonfiktionsthriller, der
blotlægger den årtier lange forbindelse mellem Donald Trump, Vladimir Putin og den russiske mafia, der
hjalp Trump med at vinde præsidentposten i USA. Bogen er en grundig og overraskende undersøgelse af
forbindelserne, som begyndte længe før Trumps præsidentkampagne gik i gang i 2016: Forholdet mellem

Donald Trump og den russiske mafia blev indledt for årtier siden, da Trump entrerede New Yorks
ejendomsmarked for flere årtier siden. Bogen ender med Trumps indsættelse som USA’s præsident. Den
russiske forbindelse har været undervejs i flere år og er en afslørende rejse, der bruger omfattende original
research, undersøgelser, eksklusive historier og hemmelige dokumenter om Trumps lange sammenfiltring

med den russiske mafia. Det er historien om den dybe relation mellem en af de største amerikanske
forretningsmænd og den russiske underverden; det er Donald Trumps rejse fra ejendomsmagnat til leder af
den frie verden; det er Ruslands opstigen af asken som en anden fugl Fønix efter Den Kolde Krig og landets
skjulte årtier lange arbejde for at gøre gengæld mod Vesten og generobre dets status som en global stormagt.
De store temaer i Craig Ungers bog er essentielle for at forstå, hvilke kræfter der er på spil i verden i dag.
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