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Come on America Jesper Steinmetz Hent PDF Jesper Steinmetz har været TV2's USA-korrespondent i lidt
over et år og tager i COME ON AMERICA læserne med rundt på det store kontinent. Man kommer blandt
andet med til olieudslip i den mexicanske bugt, til valgkamp med Obama, med i det ovale værelse sammen
med den danske statsminister, på besøg blandt terrormistænkte fanger på Guantánamo-basen, til borgenmøde
mod de vrede amerikanere i tea-party bevægelsen og på tomandshånd med de tidligere regeringschefer Bill
Clinton og Tony Blair. Samtidig giver Jesper Steinmetz indblik i en korrespondents hverdag, og skriver om

sit kærlige og kritiske syn på at komme til USA som tilflytter, hvor man skal lære at navigere blandt
bureaukrater og inkompetente ekspedienter, og hvor man på gaden bliver inviteret med ind i folks privatliv,

og hvor enhver banalilet bliver omskrevet til amerikanske specialiteter.

 

Jesper Steinmetz har været TV2's USA-korrespondent i lidt over et
år og tager i COME ON AMERICA læserne med rundt på det store

kontinent. Man kommer blandt andet med til olieudslip i den
mexicanske bugt, til valgkamp med Obama, med i det ovale værelse

sammen med den danske statsminister, på besøg blandt
terrormistænkte fanger på Guantánamo-basen, til borgenmøde mod
de vrede amerikanere i tea-party bevægelsen og på tomandshånd med
de tidligere regeringschefer Bill Clinton og Tony Blair. Samtidig
giver Jesper Steinmetz indblik i en korrespondents hverdag, og
skriver om sit kærlige og kritiske syn på at komme til USA som
tilflytter, hvor man skal lære at navigere blandt bureaukrater og
inkompetente ekspedienter, og hvor man på gaden bliver inviteret
med ind i folks privatliv, og hvor enhver banalilet bliver omskrevet

til amerikanske specialiteter.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Come on America&s=dkbooks

