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putin Masha Gessen Hent PDF PUTIN MANDEN UDEN ANSIGT er historien om, hvordan en underordnet
KGB-officer blev Ruslands præsident og forvandlede landet til en trussel mod egne indbyggere såvel som

resten af verden.

Mod slutningen af sin embedsperiode blev Boris Jeltsin svagere og stedse mere upopulær. "Familien"
omkring ham håndplukkede Vladimir Putin som hans efterfølger. Putin syntes at være oligarkernes perfekte
valg, en mand de kunne forme efter eget ønske. Drengen, der havde stået i skyggen og fantaseret om at herske
over verden, trådte nu ind i magtens midte. Og alt imens Rusland og et forblændet Vesten så til, overtog han

kontrollen med medierne, sendte politiske rivaler og kritikere i graven eller i eksil og knuste Ruslands
skrøbelige demokrati.

 

Pressen skriver:

»Et fascinerende og mange-facetteret portræt … meget elegant skrevet ( og nydeligt oversat) «

– Niels Ivar Larsen, Information

»Ny biografi beskriver overbevisende, hvordan sovjettiden lever videre i den russiske præsidents
embedsførelse«

****– Jonas Hindsholm Bentzen, Børsen 
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