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Hvem skrev "Den hemmelige socialdemokrat"? Klaus Kjøller Hent PDF Den anonyme bog ”Den  hemmelige
socialdemokrat”, som udkom februar 2014, leger ikke kun kispus  med sine læsere. Den er også en fræk

politisk manipulation af Christiansborgs politiske elite og den danske offentlighed. Derfor er bogen blevet en 
personlig, faglig udfordring for Klaus Kjøller, som i mange år har forsket i  tekstanalyse, manipulation og

politik.

E-bogen ”Hvem skrev  Den hemmelige socialdemokrat?” er skrevet for folk, som har læst ”Den hemmelige
socialdemokrat” og gættet  på, hvem forfatteren er. Og som efter at have ladet sig manipulere og tage 

grundigt ved næsen af bogen er blevet så utålmodig efter at finde løsningen på  gåden, at de ikke kan holde
ud at vente, til forfatteren engang selv træder  frem og tilstår. Og hvorfor dog vente på, at forfatteren engang
røber sin  hemmelighed i sin selvbiografi, hvis mysteriet kan afsløres med stor sikkerhed  allerede nu? ***

Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var 1978 - 2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved
Københavns Universitet. Han  har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Han har skrevet

bøger om manipulation, netværk,  spindoktorer og argumentation.

Læs mere på KlausKjoeller.dk.
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