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Den store afsløring Jan Guillou Hent PDF Erik Ponti er en ung og stræbsom jurastuderende, men havner ved
et tilfælde som journalist på ugebladet Aktuelt for Mænd. Med gode hensigter, høje idealer og drømmen om

Den Store Afsløring kaster han sig ind i en verden, hvor forbruget af øl, vin og kvinder er større end
bladledelsens interesse for moral og god journalistik.

Jan Guillou skrev størstedelen af bogen, mens han i 1973-74 sad fængslet for afsløringen af den ulovlige
registrering af venstreorienterede - den såkaldte IB-affære.

Vildt underholdende.
Bo Tao Michaëlis, Politiken

For Guillou-tilhængere og Hamilton-elskere er der ingen vej uden om. Sjældent er medierne blevet hudflettet
så præcist, gement og grusomt.

Kim Dahl Nielsen, Jydske Vestkysten

En sviende, sarkastisk og ironisk udlevering af en bund-korrupt del af pressen. Det er imponerende og også
lidt skræmmende, at bogen, her 30 år efter den er skrevet, stadig virker frisk og aktuel.

Michael Eigtved, B.T.
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