Presidentens hatt
Sprak:

Svensk

Originaltittel:

Le Chapeau de Mitterand

Kategori:

Romaner

Forlag:

Lavender Lit

ISBN/EAN:

9789187879128

Oversatt av:

Séverac, Oskar

Utgivelsesar:

2015

Forfatter:

Antoine Laurain

Antall sider:

220

Presidentens hatt.pdf
Presidentens hatt.epub

Paris år 1986. Den hårt arbetande revisorn Daniel Mercier passar på att unna sig en måltid på en elegant
restaurang medan hans fru och son är bortresta. När president François Mitterrand plötsligt slår sig ner vid
bordet intill honom kan han knappt tro sina ögon. Hänförd lyssnar Daniel i smyg på samtalet som Frankrikes
mäktigaste man för med sitt sällskap. När de slutligen reser sig och lämnar restaurangen upptäcker Daniel att
presidenten glömt kvar sin svarta filthatt. Efter ett ögonblicks övervägande beslutar han sig för att behålla
hatten som minne av den synnerligen speciella kvällen. Till sin förvåning inser han att hatten passar honom
perfekt, och när han går ut i Pariskvällens friska luft börjar han på något sätt känna sig ... annorlunda.
"en sådan där bok som man inte vill ska ta slut"
Helsingborgs Dagblad
"Det är en charmig och medryckande berättelse som utspelar sig i hjärtat av det franska 1980-talet."
BTJ, Fredrik Rosvall, häftepos 14119314
"läs gott folk, läs Presidentens hatt! Ni kommer att gilla!"
Breakfast Book Club

"Det här är en ljuvlig liten godbit."
Bokmalen
Pakistan et av de minst utviklede landene i Asia. Den tidligere britiske kolonien sliter med politisk uro, og
regjeringen mangler kontroll over store deler av landet. – Har annen informasjon. I sin anke legger
Trump-administrasjonen vekt på presidentens rett til å nekte utlendinger innreise til USA hvis dette strider.
Presidentens mangeårige lege avslører at Trump går på tre ulike medisiner. Sør-Korea hatt en formidabel
økonomisk utvikling de siste tretti årene, og har gått fra svært lav levestandard til å bli blant verdens største
økonomier. Det har ikke gått én dag siden president Donald Trump tok over i Det Hvite Hus uten at han har
sagt noe feil eller misvisende i offentligheten. Det. Supermodell, forretningskvinne og snart presidentdatter:
Ivanka Trump (35) kan bli den virkelige førstedamen i USA. Apropos Trump: Om lidelse og ledelse.
KRONIKK: Det er knyttet stor spenning til Donald Trump som USAs 45. president. Hvor går grensen
mellom. Men også andre presidenter har hatt et betent forhold til mediene. Under valgkampen i 1992
produserte Bush-kampanjen klistremerker med teksten «Plag media. I forrige uke sa USAs president at han
hadde dirigert et hangarskip med støttefartøyer til kysten utenfor Nord-Korea. Trumps ordre førte til
krigstyper. KapittEL 12 • MaKt og styring i uLiKE statEr DEL 2 179 Norge, Frankrike, USA – og delvis også
Storbritannia – bygger på tankene fra den

