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»Otroligt bra. Betyg 4/5.« Magnus Utvik, SVT Gomorron Sverige
En högaktuell biografi om världens mäktigaste kvinna
Vi möter en av vår tids mest tongivande politiker, i denna första biografi om Angela Merkel på svenska. Hon
har blivit en samlande kraft för 2010-talets splittrade Europa i en alltmer komplex värld, med eurokris och
flyktingströmmar.
Angela Merkel är den europeiska regeringschef som suttit längst på sin post. Och som EU:s mäktigaste
politiker har hon förändrat synen på Tyskland. Med det numera klassiska uttalandet »Kunde vi rädda bankerna
så kan vi rädda flyktingar« markerade hon för omvärlden att Tyskland står för en generös flyktingpolitik. Men
vem är denna extraordinära kvinna? Är hon en kallhamrad realpolitiker eller drivs hon av ett genuint
rättvisepatos?
Stefan Kornelius är chef för den utrikespolitiska avdelningen på Süddeutsche Zeitung, och i sitt arbete har han
haft nära kontakt med Merkel sedan 1989. Hans porträtt av henne är en fascinerande och insiktsfull skildring

av världens mäktigaste kvinna.
Angela Merkel utsågs till Årets person 2015 av den amerikanska tidningen TIME.
Pressröster om boken:
»En mycket läsvärd biografi ... detaljrik skildring av Merkel som människa och politiker.«Skaraborgs
Allehanda
»Stefan Kornelius välskrivna och sakkunniga biografi ger en bra inblick i det diplomatiska spelet bakom
kulisserna.«Vestmanlands Läns Tidning
»Den som vill läsa en insiktsfull redogörelse för Merkels insatser under eurokrisen kan inte förbigå denna
grundliga analys. Vi får också intressanta inblickar i vardagslivet för en hårt arbetande förbundskansler.«Östra
Småland
»Det är inte en idoliserande, istället en väl balanserad, biografi om en stundom hårt ansatt, men också ansedd,
politiker i ständigt medialt strålkastarljus. Språkligt välansat i översättning från tyska till svenska av Linus
Kollberg. En fängslande politisk skildring där Angela Merkel nu intagit rollen som samlande kraft i ett oroligt
Europa på 2010-talet.«Bibliotekstjänst
»Kornelius har i 20-talet år på nära håll följt Angela Merkel och visar i sitt verk en insiktsfull förmåga i att
beskriva hennes sammansatta personlighet med dess karaktärsdrag och bakomliggande tankemönster.«Världen
idag
»Journalisten Kornelius, som är chef för utrikespolitiska redaktionen på Süddeutsche Zeitung, har i sitt arbete
haft nära kontakt med Merkel sedan 1989. Det märks. Stundtals ligger resultatet snubblande nära en
auktoriserad självbiografi som vänder sig till en publik väl förtrogen med tysk politik och dess aktörer.
Författaren förmedlar de övergripande politiska dragen samtidigt som han ger konturer av människan Angela
Merkel och nycklar till det forna DDR.« Biografier.nu
»Kornelius bok visar en begåvad och mångsidig personlighet, som har sin lust i utrikespolitiken. Vi får tränga
in i hennes innersta krets och möte henne i mötet med världens politiska ledare.«Hemmets vän
»Läsvärt ... en omfattande och detaljrik skildring av Merkel som människa och politiker.«Skaraborgs
Allehanda
Angela Merkel startet sin politiske karriere som pressetalskvinne for DDRs første, og eneste, folkevalgte
statsminister, Lothar de Maizière.
Angela Merkel sier Europa ikke lenger kan regne med USA og Storbritannia etter Trump og brexit. – Vi må
ta vår skjebne i våre egne hender, sier den. Kjøp 'Angela Merkel, et europeisk drama' av Ingrid Brekke fra
Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok 9788248918424
Etter 12 år skal Angela Merkel egentlig rammes av en «overnaturlig» lov. Spørsmålet er om tyskerne likevel
vil synes det er tryggest å ha «Mutti» ved roret Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor
innenriks, utenriks, sport og kultur Angela Merkel sier Europa ikke lenger kan regne med USA og
Storbritannia. Noe å merke seg, mener Jonas Gahr Støre (Ap). Berit Rs eksemplar av "Angela Merkel - et
europeisk drama" av Ingrid Brekke - Se omtaler. Få varsel når vi skriver om Angela Merkel. Du bestemmer
selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst.
Ja takk! På innsiden av det kjente, amerikanske magasinet er det to bilder til av en svært alvorlig Merkel.
Tittelen lyder "Mystiske Merkel" og starter med en. Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel er kraftig presset. Hennes åpen-dør-politikk overfor flytkninger
og.

