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På Slotsholmen Hans Engell Hent PDF "På Slotsholmen" er beretningen om det politiske spil bag de lukkede
døre. Hans Engell fortæller om dramatiske oplevelser, om skandalesagerne, om de politiske slagsmål – også
bag scenen. Han går tæt på de centrale personer i dansk politik og besvarer spørgsmålet: Hvordan kunne

Tamil-sagen få det katastrofale forløb, den fik?

En veloplagt øjenvidneberetning fra en spændende periode i dansk politik.

Hans Engell (f. 1948) blev valgt ind Folketinget i 1984, og frem til sin tilbagetræden fra politik i 2000 nåede
han både at være formand for Det Konservative Folkeparti og forsvars- og justitsminister. Efter Hans Engell
forlod politik, blev han chefredaktør på Ekstra Bladet og har sidenhen skrevet en lang række anmelderroste

bøger om dansk toppolitik.

"I strømmen af politiske biografier, erindringsbeskrivelser og portrætbøger er Hans Engells "På Slotsholmen"
uden sammenligning årets bedste." – Børsen

"Masser af replikker, mange kig ind i ministermøder, fortrolige samtaler – alt skildret med sans for humor og
selvironi." – Ekstra Bladet

"Hans Engells nye bog giver et underholdende, kompetent og varieret indblik i politiske beslutningsprocesser
foran og bag kulisserne, i ministerier og i den konservative folketingsgruppe." – Berlingske Tidende
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