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Præsidenten og hans rådgivere Theodore C Sorensen Hent PDF Ted Sorensen, der var John F. Kennedys
personlige rådgiver, fortæller i denne bog om de vanskelige og til tider uigennemskuelige

beslutningsprocesser i Det Hvide Hus.

I forordet skriver John. F. Kennedy: "Forfatteren af denne bog har været en støt og fintmærkende medarbejder
ved præsidentgerningen. Kun få skribenter har formået at isolere de enkelte elementer i præsidentens

beslutningsproces så præcist og med så megen indlevelse. Der vil altid være mørke og spegede strækninger
på vejen til afgørelsen – mystiske selv for de indviede – men Mr. Sorensen har mere end nogen anden

moderne amerikansk skribent bidraget til at blotlægge sceneriet med dygtighed og omtanke. Han har deltaget
i og iagttaget vigtige afgørelser i vanskelige situationer. Hans omhyggelige iagttagelser er gjort med indsigt
og forståelse, og jeg er sikker på, at hans bog vil blive et bidrag af blivende værdi til den lille hylde med

uundværlige bøger om det amerikanske præsidentembede."

Theodore Chaikin "Ted" Sorensen (1928-2010) var i en årrække en af præsident John F. Kennedys nærmeste
rådgivere. Han blev født i Nebraska, studerede jura, arbejdede et par år som sagfører og blev i 1953

indlemmet i Kennedys stab. Fra 1961-64 fungerede Ted Sorensen som præsidentens personlige rådgiver.

 

Ted Sorensen, der var John F. Kennedys personlige rådgiver,
fortæller i denne bog om de vanskelige og til tider uigennemskuelige

beslutningsprocesser i Det Hvide Hus.

I forordet skriver John. F. Kennedy: "Forfatteren af denne bog har
været en støt og fintmærkende medarbejder ved præsidentgerningen.

Kun få skribenter har formået at isolere de enkelte elementer i
præsidentens beslutningsproces så præcist og med så megen

indlevelse. Der vil altid være mørke og spegede strækninger på vejen
til afgørelsen – mystiske selv for de indviede – men Mr. Sorensen
har mere end nogen anden moderne amerikansk skribent bidraget til
at blotlægge sceneriet med dygtighed og omtanke. Han har deltaget i

og iagttaget vigtige afgørelser i vanskelige situationer. Hans
omhyggelige iagttagelser er gjort med indsigt og forståelse, og jeg er
sikker på, at hans bog vil blive et bidrag af blivende værdi til den

lille hylde med uundværlige bøger om det amerikanske
præsidentembede."

Theodore Chaikin "Ted" Sorensen (1928-2010) var i en årrække en
af præsident John F. Kennedys nærmeste rådgivere. Han blev født i
Nebraska, studerede jura, arbejdede et par år som sagfører og blev i

1953 indlemmet i Kennedys stab. Fra 1961-64 fungerede Ted
Sorensen som præsidentens personlige rådgiver.
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