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BESKRIVNING
"En svensk tiger" publicerades ursprungligen i nummer 0 1992 av Vanity Fair-inspirerade magasinet
Intrig, vars slogan var "Adjö tristess". I Intrig, som gavs ut av Intellecta, kunde vi möta världsstjärnor som
Madonna, Catherine Deneuve eller Federico Fellini och svenska som Jonas Gardell, Harry Schein och Eva
Dahlgren, ta del av maktintriger, epokgörande modereportage och målande skildringar av samtiden. 19921994 bestod redaktionen bland andra av chefredaktör Bobo Karlsson, Ingrid Larsson, Anna Berg, art
director Carl Johan Hane samt förlagsredaktör Lars Peder Hedberg. Från 1994-1995 bestod redaktionen
bland andra av chefredaktör Lars Peder Hedberg, Sandra Grill, Lars Linder och art director Johan Carlsson,
som efterträddes av Lotta Jörgensen."Under femtio år på världsscenen har Sverker Åström sett de
historiska personligheterna passera i revy. Han har ätit lunch med Churchill på Chequers och samtalat med
de Gaulle i Elyséepalatset. Han har sett Molotov jämka monokeln och hört gnisslandet av Stalins stol. På
den svenska lokalscenen drar Åström en linje mellan tre par axlar: Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld
och Olof Palme - tre färgsprakande idealister som mötte bråd död sedan deras banor passerat zenit."Claes
Britton började redan under skoltiden att arbeta för Dagens Nyheter, dock aldrig som fast anställd. Han
nådde omedelbart framgång med en serie stora och uppmärksammade reportage men blev lika snabbt en
kontroversiell figur. Han fann sig inte tillrätta med dagspressjournalistiken utan tog därför chansen att
övergå till magasin, först på då nystartade Z och därefter på CliC och Café, där han fick tillfälle att vid
sidan om skrivandet utveckla sina tidigt väckta intressen för mode och för det visuella.Telegram
Journalistik ger ut god journalistik som publicerats genom tiderna - i bokform. Krönikor, essäer,
reportage, artiklar, spännande features, djuplodande intervjuer, grävande reportage - journalister från den
så omsusade magasinsboomen under 80-, 90- och 00-talet öppnar sina digra arkiv, och det har skrivits
fantastiska texter även innan dess som nu kan tillgängliggöras igen. Det skrivs dessutom nya texter, som
nu kan läsas direkt - i en e-bok eller en tryckt bok, läsaren väljer.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Tänk om Trump har rätt? En svensk tiger - om USA
Bertil Almqvists verk En svensk tiger uppmanade svenskarna att hålla tyst om försvarshemligheter under
andra världskriget. Efter det har den utan ...

En svensk tiger - Hem
KRÖNIKA Sveriges Television använder en nyhetsuppläsare som talar så dålig svenska att det inte går att
förstå vad han säger. Han har rätt till sitt språk ...

Tiger - Wikipedia
Historia, modernitet och sådant som stör din världsbild. Med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Ola Larsmo
är författare och kulturskribent. Henrik Arnstad är ...
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