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Messerschmidt Martin Flink Hent PDF Morten Messerschmidt er en vidende og skarp, men også ubeskeden
politiker, der i debatter balancerer på grænsen til det arrogante. hans selvsikre stil er kontroversiel og har
skabt et følge, som elsker at hade ham. Men Morten Messerschmidts retoriske begavelse og sikre politiske

instinkt aftvinger også respekt i alle lejre. han tilhører fremtiden i dansk toppolitik, og mange betragter ham i
dag som dansk Folkepartis arveprins.

Messerschmidt – portræt af en politisk ener er en bog om den garvede politiker og det unge menneske bag.
om de store sager, som på godt og ondt har formet karrieren indtil nu. og om den pris, det har at være

frontløber mod den politiske korrekthed, både i og uden for dansk Folkeparti.

Journalist Martin Flinks portræt bygger på samtaler med Morten Messerschmidt og de personer, han deler sin
tilværelse med – partifæller og politiske modstandere, familie og venner.
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