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maskerade, våben, propaganda og løgn. Vesten fik en brat opvågnen og opdagede, at Vladimir Putin var i fuld
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Samuel Rachlin har fulgt og kommenteret krisen i danske medier fra begyndelsen, og i Jeg, Putin udruller
han nu konfliktens forudsætninger ved at gå tæt på personen Putin og kortlægge hans adfærd og udvikling

som Ruslands leder. Bogen vil afdække Putins vision og mission som den, der ikke kun vil genrejse Rusland,
men også ser det som en del af sin historiske opgave at give nationen dens tabte identitet tilbage.
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