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Trump Michael D´Antonio Hent PDF Forlaget skriver: Mod alle odds har Donald Trump fejet sine
konkurrenter af banen én efter én, og han ser nu ud til at blive Republikanernes kandidat ved præsidentvalget

den 8. november 2016. 

Donald Trump er kendt og berygtet for sin direkte og bramfri facon, men hvem er han egentlig bag facaden?
Trump fortæller hele historien om hans strenge opvækst og om det forretningsimperium, som Donalds far

byggede op med alle midler, og som Donald førte videre i samme ånd. Bogen beskriver Donald Trumps evne
til at markedsføre sig selv, hans ukuelige tro på egne evner og hvordan han er i stand til at ignorere egne fejl

og mangler. 

Trump tegner et dybdegående portræt af Donald Trump som en mand med en umættelig appetit på rigdom,
opmærksomhed og magt. Bogen er baseret på en række eksklusive interviews med Donald Trump og mange

af hans familiemedlemmer, herunder alle hans voksne børn.
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