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Politiska fiktioner är Joan Didions klassiska närstudie av amerikansk demokrati och av den grupp politiker,
lobbyister och journalister som skapar berättelserna om politiken. I åtta eleganta och skarpa essäer genom tre
presidentval och en sexskandal med påföljande rättegång analyserar hon den skenande populismen, och
förklarar hur en dramatisk story i medierna alltid övertrumfar sanningen. Hennes provocerande tes att de
demokratiska systemen förtvinar i händerna på en liten elit vars enda egentliga agenda är att vinna val har
aldrig varit mer aktuell än i
Inlägg om Ludwig von Mises. 5 nummer av Magsinet Arena 2017 Ett bonusnummer 5/2016 Joan Didions
Politiska fiktioner Numret och boken kan du slå in som julklappar.
Underkastelse Michel Houellebecq Pocket. Väggen Marlen Haushofer Pocket. ”Politiska fiktioner” rymmer
mycket annat också: Hur man döljer en massaker i El Salvador, konservativa politikers karriärvägar, de
nertystade sexskandalerna kring Bill Clinton och den kristliga reaktionens försök att slå mynt av dem (som
svensk kan man inte låta bli att notera likheterna med Haijbyaffären).
Legg i ønskeliste. Joan Didion. Lisbeth Larsson är verksam vid Göteborgs universitet och leder just nu ett
forskningsprojekt om biografiska fakta och fiktioner. Den ger en hel del intressanta bakgrund till den
nuvarande politiska situationen i USA som den växande populismen och. Blue nights.

Det centrala som boken Politiska fiktioner av Joan Didion handlar om är verkligheten kontra bilden av
verkligheten. Nu har den svenska utgåvan just kommit från tryck, lagom till det amerikanska presidentvalet.
189:-Pocket.
Joan Didion. pdf. Inbunden, Finns i lager, 262 kr. ”Politiska fiktioner” är till stora delar en långrandig och
daterad bok (den gavs ut i USA 2001), främst riktad till politiknördar som drömmer om att vara byråkrater i
Vita huset och vill skrocka över karaktärsmordet på Watergateavslöjaren Bob Woodward, vars böcker enligt
Didion ”i princip saknar mätbar hjärnaktivitet”.

