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Den amerikanske analytiker og bestsellerforfatter Craig Unger blotlægger i bogen Den russiske
forbindelse den årtier lange forbindelse mellem Donald Trump, Vladimir Putin og den russiske mafia, der
hjalp Trump med at vinde præsidentposten i USA.
Donald Trumps indsættelse som præsident i USA var kulminationen på Ruslands mangeårige arbejde for at
undergrave det vestlige demokrati – en indsats som begyndte for over 30 år siden, da den russiske mafia
første gang anvendte Trumps ejendomme til hvidvask. Det er en skræmmende historie, som afslører
Trumps forhold til Putins oligarker og mafiaens topfolk, og den bekræfter de mest utrolige af de
amerikanske mareridtsforestillinger om onde russiske hensigter.
For de fleste vil Den russiske forbindelse være en hårrejsende afsløring af, at Den Kolde Krig ikke sluttede i
1991 – den fik bare nye former – og af at Trumps ejerlejlighedskomplekser blev det perfekte instrument for
de milliarder af dollar, som forlod den sammenbrudte Sovjetunion.
I bogen afdækker Craig Unger systematisk den stærke alliance mellem de højeste lag af amerikansk politik
og de tungeste navne i den russiske mafias frygtindgydende underverden. Han afdækker Donald Trumps
beskidte vej fra falleret ejendomsmagnat til USA’s højeste embede. Og han afdækker Ruslands Fugl Føniksagtige opstigning fra Sovjetunionens aske såvel som dets utrættelige bestræbelser på at hævne sig på
Vesten og genvinde sin status som global supermagt.
Uden Trump ville Rusland have manglet en afgørende faktor i sit forsøg på at genvinde fortidens storhed.
Uden Rusland ville Trump ikke være blevet præsident.

Craig Unger er forfatter til bestselleren House of Bush, House of Saud. Han optræder ofte som analytiker på
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Magazine og har skrevet om denne bogs emne for Vanity Fair og New Republic. Han er uddannet ved
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