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BESKRIVNING

I tredje och avslutande delen av den hyllade Cicero-trilogin antar talaren Cicero inte bara rollen som sin
egen tids hjälte, utan även vår.  Det fanns en tid då Cicero hade inflytande över Julius Caesars liv. Nu har
Caesar överhanden, medan Cicero befinner sig i exil. Med kunskap, mod och list lyckas den legendariske
talaren återvända till senaten i Rom och dess blodiga politik. Men priset blir högt. DIKTATORN är en
fängslande och stormande skildring av antikens episka händelser kollapsen av den romerska republiken
samt morden på Pompejus och Caesar. Men parallellerna till vår tid är slåendeUtsedd till en av årets bästa
böcker av ett flertal tidningar! En sensationell politisk thriller. The Guardian Fantastisk! Chicago
Tribune ROBERT HARRIS, den historiska romanens gigant, arbetade i många år som journalist och
politisk redaktör innan han 1992 debuterade med thrillern Faderland. Dreyfus-skildringen En officer och
spion blev utsedd till årets roman av National Book Awards. Samtliga av hans böcker har fått mycket fin
kritik.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Diktatorn - UR Play

"Diktatorn" från 1940 spelades in medan andra världskriget pågick och är i sin pricksäkra parodi av Hitler
både genial och vågad. Här spelar Charlie ...

The Great Dictator (1940) - IMDb

Åtta unga svenskar med olika bakgrund och starka åsikter om samhället har antagit utmaningen att leva i
en diktatur. De ska under åtta dygn bo tillsammans och ...

Galne diktatorn Jevgenij Trefilov - styr med järnhand | Aftonbladet

Directed by Charles Chaplin. With Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie, Reginald Gardiner.
Dictator Adenoid Hynkel tries to expand his empire while a poor ...
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