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Da spin erobrede Danmark Jens Aagaard Hent PDF Interessen for spin er kolossal i Danmark. Vi ser spin alle
vegne. Den politiske dækning handler om det. Der skrives portrætter om spindoktorerne som mørkets fyrster,
og spin er sågar blevet søndagsunderholdning med Borgen. Men selv om spin fylder meget i mediebilledet, er

det de færreste, der kender historien om, hvordan spin kom til Danmark, hvordan det praktiseres og ikke
mindst, hvilken indflydelse det har. I Da spin erobrede Danmark giver Jens Aagaard og Anders Agner

Pedersen et unikt indblik i, hvad der sker bag kulisserne i politik. Fremtrædende politikere, spindoktorer og
politiske journalister fortæller for første gang historierne om nogle af de mest markante og dramatiske
politiske sager og ikke mindst overvejelserne bag dem. Hvad var det, der skete, da Fogh blev NATO-

generalsekretær? Hvilke tanker gjorde VK-regeringen sig, da finanskrisen brød ud? Og hvad er forklaringen
på, at Helle Thorning-Schmidt kom så dårligt fra start som statsminister? Du kommer med helt ind i spin-
maskinrummet og får et nyt og overraskende perspektiv på de begivenheder, der satte dagsordenen fra det

øjeblik, da spin erobrede Danmark.
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