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Den 9. november 2016 vågnede verden op til nyheden om, at den kontroversielle ejendomsmatador og
milliardær Donald Trump havde vundet det amerikanske præsidentvalg.  Den Pulitzer-vindende journalist
David Cay Johnston har igennem 30 år fulgt Trumps liv og karriere tættere end nogen anden. I denne

afslørende og meget kritiske biografi giver han indblik i hele Trumps karriere og hans vej til verdens mest
magtfulde embede. Vi får hele forhistorien om, hvordan familiens formue blev grundlagt og om hans opvækst

i New York og hans tid på universitetet. Igennem hele sin karriere har han udvist en ubændig virkelyst,
politisk snilde og en i særklasse god forståelse for, hvordan medierne fungerer - egenskaber han siden skulle
få god brug af i sin tilsyneladende kaotiske kampagne for at blive den frie verdens nye leder. Men igennem

årene har der været sat spørgsmålstegn ved hans forretningsmetoder og hans karriere har været fuld af
juridiske slagsmål og medieskandaler. Bogen er baseret på interviews med nærtstående kilder, retsdokumenter

og andet hidtil ukendt materiale. 

 

David Cay Johnston er undersøgende journalist og fik i 2001 Pulitzerprisen. Var i en årrække ansat ved New
York Times og er forfatter til flere bøger. Skiver i dag for Daily Beast og USA Today og underviser på

Syracuse University College of Law.
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