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År 2005 var Odeo en liten podcastfirma som grundats av hackaren Noah Glass och drevs av ett omaka gäng
anarkister. Mindre än två år senare hade hälften av företagets anställda fått sparken och Odeo var på väg mot
konkurs. Men ur Odeos aska föddes ett litet sidoprojekt Ett litet sidoprojekt som i dag är värt ca 11,5 miljarder
dollar.
Detta är allmänt känt. Men hela historien bakom Twitter har hittills aldrig berättats. Det är ett drama om svek
och vänskap, maktspel och intriger, när grundarna gick från vanliga ingenjörer till förmögna kändisar.
Här får läsaren en inblick i vad som hände bakom scenen när Twitter började växa och ta fart. Nick Bilton
skildrar insiktsfullt de fyra hackarna som byggde det framgångsrika företaget på bekostnad av sin vänskap.
I dag har Twitter knappt 300 miljoner aktiva användare runt om i världen. På bara sex år har tjänsten blivit ett

redskap i kampen mot politiskt förtryck i Mellanöstern, ett måste i alla marknadsföringssammanhang, och
världens vardagsrum. Personligheter som påven, Oprah Winfrey och USA:s president använder Twitter
praktiskt taget dagligen.
From breaking news and entertainment to sports and politics, get the full story with all the live commentary.
Welcome back to Twitter. Sign in now to check your notifications, join the conversation and catch up on
Tweets from the people you follow. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss
ikke gjøre det. Phone, email or username.
Password. Forgot password? Already using Twitter via SMS? Twitter is without a doubt the best way to share
and discover what is happening right now. A cross platform application that allows the user to break up their
Twitter stream into multiple columns, manage multiple Twitter accounts, and manage Facebook. Read
reviews, compare customer ratings, see screenshots, and learn more about Twitter. Download Twitter and
enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch. Set a budget and pay for what works. Only pay when users
follow your account or retweet, like, reply, or click on your Promoted Tweet. You’re in complete control. The
Twitter platform connects your website or application with the worldwide conversation happening on Twitter.
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.

