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Hund efter Tyskland Lykke Friis Hent PDF Det er 25-året for Berlinmurens fald, og i de år er der sket et

kolossalt skifte i vores forhold til Tyskland. Vi har simpelthen skiftet tyskerfobier ud med fascination! Lykke
Friis forklarer begejstringen og deler sin fascination af landet med os i denne bog – og giver os baggrunden
for det hele. Danskere valfarter til Berlin for at nyde Tysklands hippe hovedstad. Danske tv-programmer

hedder So ein ding og Normalerweize. Man går på cafeér med navne som Cafe Gefärhlich og Von Fressen. Og
efter VM-finalen i sommer jublede også danskere ved Brandenburger Tor, da fodboldheltene blev hyldet efter
sejren. Men hvad er forklaringen på, at vi ikke længere ligesom grisehandlerens Kvik trækker knurhårene til
os, men i dag nærmest er blevet ”hunde efter Tyskland”? Lykke Friis tager os i Hund efter Tyskland med på
en rejse til Angela Merkels Tyskland. Som fast følgesvend gennem bogen har vi de markante tyske politikeres
hunde, når Lykke Friis trækker tråde tilbage til de tidligere Tysklande under Bismarck, Hitler og den kolde
krig. Fra Det delte Tyskland over Bonn-republikken og DDR til det genforenede Tyskland og Berliner-
republikken – og til sidst fremad mod det Tyskland, der kommer efter Angela Merkel. Hvad er det for et

Tyskland, som Danmark i dag grænser op til? Og hvilken rolle spiller det for os alle? Hund efter Tyskland er
hverken en lærebog eller en upartisk gennemgang af Tyskland fra Bismarck til Merkel, men Lykke Friis’
personlige fortælling om, hvad Tyskland er – for nogle, for alle, og også for hende som forsker, minister og

privatperson. Tyskland er Friis´ andet hjemland, og hun håber, at noget af entusiasmen får flere til at
interessere sig for landet. Når alt kommer til alt, er Tyskland det land, der har størst indflydelse på Danmarks

økonomi og overordnede Europa-politik.

 

Det er 25-året for Berlinmurens fald, og i de år er der sket et
kolossalt skifte i vores forhold til Tyskland. Vi har simpelthen skiftet
tyskerfobier ud med fascination! Lykke Friis forklarer begejstringen
og deler sin fascination af landet med os i denne bog – og giver os
baggrunden for det hele. Danskere valfarter til Berlin for at nyde
Tysklands hippe hovedstad. Danske tv-programmer hedder So ein
ding og Normalerweize. Man går på cafeér med navne som Cafe
Gefärhlich og Von Fressen. Og efter VM-finalen i sommer jublede
også danskere ved Brandenburger Tor, da fodboldheltene blev hyldet



efter sejren. Men hvad er forklaringen på, at vi ikke længere ligesom
grisehandlerens Kvik trækker knurhårene til os, men i dag nærmest
er blevet ”hunde efter Tyskland”? Lykke Friis tager os i Hund efter
Tyskland med på en rejse til Angela Merkels Tyskland. Som fast
følgesvend gennem bogen har vi de markante tyske politikeres
hunde, når Lykke Friis trækker tråde tilbage til de tidligere

Tysklande under Bismarck, Hitler og den kolde krig. Fra Det delte
Tyskland over Bonn-republikken og DDR til det genforenede
Tyskland og Berliner-republikken – og til sidst fremad mod det
Tyskland, der kommer efter Angela Merkel. Hvad er det for et

Tyskland, som Danmark i dag grænser op til? Og hvilken rolle spiller
det for os alle? Hund efter Tyskland er hverken en lærebog eller en
upartisk gennemgang af Tyskland fra Bismarck til Merkel, men

Lykke Friis’ personlige fortælling om, hvad Tyskland er – for nogle,
for alle, og også for hende som forsker, minister og privatperson.
Tyskland er Friis´ andet hjemland, og hun håber, at noget af

entusiasmen får flere til at interessere sig for landet. Når alt kommer
til alt, er Tyskland det land, der har størst indflydelse på Danmarks

økonomi og overordnede Europa-politik.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Hund efter Tyskland&s=dkbooks

