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behandlar utifrån sin rika erfarenhet viktiga frågor som påverkar oss alla. Han beskriver inte bara

konflikterna utan anger också de hoppingivande förändringar som är nödvändiga för världens framtid. En
oundgänglig läsning."- Gabriel García Márquez

Världen efter Bush

I fyra år var Pierre Schori Sveriges FN-ambassadör. Från sitt arbetsrum bevittnade han hur World Trade
Center i New York störtade samman den 11 september 2001. Han var personligen inblandad i den hårda

maktkamp i FN som föregick Irakkriget.

I Draksåddens år berättar Schori initierat om spelet inom FN och Bush och Blairs försök att få säkerhetsrådet
att sluta upp bakom deras krigsplaner. Han granskar EU:s och Sveriges roll i "kriget mot terrorismen" och
frågar sig hur EU och Sverige ska förhålla sig till en USA-administration som blivit alltmer "oamerikansk".

Pocketutgåvan innehåller en nyskriven epilog om Barack Obamas första år som president.

Pierre Schori var i många år Olof Palmes närmaste medarbetare i internationella frågor. Han har bland annat
varit riksdagsman, kabinettsekreterare vid Utrikesdepartementet, biståndsminister, FN-ambassadör och

sändebud för FN:s generalsekreterare i Elfenbenskusten, där han också var befälhavare för FN:s
fredsbevarande styrkor 2005-2007.
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