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BESKRIVNING

En borgerlig regering på fallrepet, en välfärdsskandal utan motsvarighet i svensk historia och en gryende
revolution i Söderort. Vinden blåser åt vänster, men är seglen i ordning? Gröna gården är berättelsen om
den unge Albin Öhrn, som lämnar en lovande yrkeskarriär för att söka ny mening i politiken. Till en början
går det lysande, men efter ett tag visar sig maktens korridorer vara något av en velodrom. Det är också en
berättelse om en tid och en värld som ibland är snubblande lik vår egen. Där steget är kort mellan rätt och
fel, men där de flesta ändå lyckas befinna sig i gråzonen. * Viktor Barth-Kron är journalist på Dagens
Nyheter. Gröna Gården är hans debutroman. * Årets roligaste läsning hittills! Viktor Barth-Krons
politiska, mediala satir var en så kallad "fnissfest". Bra, Viktor! Alex SchulmanHar fnissande läst Viktor
Barth-Krons Gröna gården. En hel del igenkänning och roliga iakttagelser av tidstypiska fenomen. Göran
Hägglund, f.d. partiledare KDInitierat och fartfyllt om politiskt spel, maktoch media. Och jag misstänker
att många i politiker- och medievärlden kommer att känna igen sig ...Carolina Neurath, författare och
journalist Jag ligger först raklång av skrattför en roligare bok har jag inte läst sen Steven Frymen sedan
griper allvaret in. Detta är en skarp och nödvändig kritik av vår tid. Läs den!Daniel Suhonen, författare och
debattör
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gröna gården - Viktor Barth-Kron - Pocket | Bokus

I lummig och parkliknande miljö växer nu Sege Park fram - ett av Malmös många nya spännande
pilotbostadsprojekt med totalt ca 900 nya lägenheter.Sege Park ...

Gröna Gården AB / Allt inom trädgård i Tullstorp AB

Tveka inte att höra av dig via mail till oss. Med vänliga hälsningar personalen på Gröna Gården ...

Gröna gården - Viktor Barth-Kron - böcker (9789187419881) | Adlibris ...

Här hittar du information om Gröna Gården i Linköping på Seniorval.se.
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GRÖNA GÅRDEN

https://www.bo-fi.club/?p=GR%C3%96NA%20G%C3%85RDEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GR%C3%96NA%20G%C3%85RDEN&ln=se
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