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valgt som USA’s næste præsident lød der et ramaskrig verden over, men hvem er han egentlig, og hvad er det,

han vil?

I "Amerika på krykker" fortæller Trump selv om sin politiske vision for, hvordan han vil gøre USA "great"
igen, og hvordan han vil holde sine ambitiøse valgløfter om at redde USA’s økonomi, reformere

sundhedsvæsenet og genopbygge militæret. Trump forklarer, hvordan han vil få jobbene tilbage til USA og
tvinge amerikanske virksomheder til at producere deres varer i hjemlandet.

"Se på verdens tilstand lige nu. Det er et forfærdeligt rod for at sige det mildt. Der har aldrig været en mere
farlig tid.

Politikerne og særinteresser i Washington, DC er direkte ansvarlige for den situation, vi er i. Så hvorfor skal
vi fortsætte med at lytte til dem?

Det er på tide at bringe Amerika tilbage til sine retmæssige ejere – det amerikanske folk.
Denne bog er min opskrift på, hvordan vi kan gøre USA "great" igen. Det er ikke vanskeligt. Vi mangler bare
nogen med modet til at sige det, der skal siges. Det finder du ikke i Washington, DC." – Donald J. Trump

Donald Trump (f. 1946) er indbegrebet af den amerikanske drøm. Han har tjent millioner af dollars og skabt
sig et navn inden for inden for ejendom, sport og underholdning. Den første bog af hans 15 bestsellere, "Art
of the Deal", er blevet en moderne klassiker, og han har vundet priser for sit tv-program af samme navn.
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ramaskrig verden over, men hvem er han egentlig, og hvad er det,

han vil?

I "Amerika på krykker" fortæller Trump selv om sin politiske vision
for, hvordan han vil gøre USA "great" igen, og hvordan han vil holde
sine ambitiøse valgløfter om at redde USA’s økonomi, reformere
sundhedsvæsenet og genopbygge militæret. Trump forklarer,

hvordan han vil få jobbene tilbage til USA og tvinge amerikanske
virksomheder til at producere deres varer i hjemlandet.

"Se på verdens tilstand lige nu. Det er et forfærdeligt rod for at sige
det mildt. Der har aldrig været en mere farlig tid.

Politikerne og særinteresser i Washington, DC er direkte ansvarlige
for den situation, vi er i. Så hvorfor skal vi fortsætte med at lytte til

dem?
Det er på tide at bringe Amerika tilbage til sine retmæssige ejere –

det amerikanske folk.
Denne bog er min opskrift på, hvordan vi kan gøre USA "great"

igen. Det er ikke vanskeligt. Vi mangler bare nogen med modet til at



sige det, der skal siges. Det finder du ikke i Washington, DC." –
Donald J. Trump

Donald Trump (f. 1946) er indbegrebet af den amerikanske drøm.
Han har tjent millioner af dollars og skabt sig et navn inden for inden
for ejendom, sport og underholdning. Den første bog af hans 15

bestsellere, "Art of the Deal", er blevet en moderne klassiker, og han
har vundet priser for sit tv-program af samme navn.
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