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Kære abonnent
Efteråret er bogsæson. Nye bøger vælter ud på markedet, forlagene kappes om
pladsen og opmærksomheden i avisernes litteraturtillæg, og i næste weekend åbnes
julesalget på traditionel vis med bogmessen i Forum. Bøgerne skal også fylde lidt på
politiskkommunikation.dk.
Slicing
I den forgangne uge oplevede vi nemlig et af de smukkeste eksempler på slicing, da
TV2s politiske journalist, Gunilla Roijer, lykkedes at optage hele tre dagblades forsider
med pluk fra sin kommende bog, Borgens dronninger. Hver sine pluk vel at mærke.
B.T fortalte den hjerteskærende historie om Lene Espersen, der mistede et barn under
graviditeten. Berlingske Tidende ryddede forsiden til et genvakt opgør hos De
Radikale, hvor Marianne Jelved tilsyneladende var kommet for skade at udtale sig om
både Naser Khader og om partiets aktuelle strategi. Og i Politikens slice afslører
Connie Hedegaard, at hun er parat til at gå af, hvis de politiske resultater på
miljøområdet bliver for små.
Gunilla Roijer lykkedes med at sætte dagsordenen den dag. Særligt Connie Hedegaard
var pludselig meget i fedtefadet og under hård beskydning fra Dansk Folkeparti. Men
Roijer lykkedes også i helt usædvanlig grad med at sælge sin kommende bog. Mon
ikke vi ser hende i dybsindig samtale med en ekspert i politisk kommunikation eller
lignende ved den kommende bogmesse?
***

Talesamlinger
På politiskkommunikation.dk er der også smuttet en enkelt bogomtale ind. I en
generel opfordring til at interessere sig mere for politiske taler anbefaler vi 30 taler - 30 år
med et udvalg af Anders Fogh Rasmussens taler gennem karrieren.
For læsere med hang til det norske skal vi desuden her i nyhedsbrevet gøre
opmærksom på den imponerende voluminøse talesamling Virksomme ord, der udkom
sidste år under Anders Johansen og Jens E. Kjeldsens redaktion. I samme åndedrag
bør desuden nævnes Kjeldsens hovedværk Retorikk i vår tid, der netop er udkommet i en
opdateret udgave. Begge er på mange måder uomgængelige værker, vi savner
modsvar til på dansk.
***
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