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Winston Spencer Churchill er et ikon. Selv om han sto i forreste rekke i britisk politikk i nesten seksti år, ville
han kanskje ikke ha blitt husket like godt dersom det ikke hadde vært for hans spesielle innsats under annen
verdenskrig. I denne kritikerroste biografien analyserer Roy Jenkins Churchills usedvanlige personlighet og
alle hans sterke og svake sider. I denne andre del av tobinds-utgaven av den 1000 sider store biografien om
Churchill, forteller Roy Jenkins om Churchills tid som britisk statsminister under annen verdenskrig, hans
nederlag rett etter krigen, hans annen periode som statsminister og hans liv som pensjonist.
Churchill er en usedvanlig kunnskapsrik og velskrevet biografi som også er humoristisk og preget av skarp
intelligens. Den er allerede blitt standardverket for alle som vil vite mer om denne store mannen. Tidligere er
boken kåret til ÅRETS BIOGRAFI i Storbritannia. "På lesefest med Churchill!" skrev GURI HJELINES da
hun anmeldte boken i DAGENS NÆRINGSLIV
Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater av Winston Churchill og mer enn 3225 andre
forfattere. I et nyoppdaget essay fra 1939 skriver Winston Churchill om astronomi og liv i verdensrommet på
et imponerende nivå, mener to forskere. (Foto: Imperial War Museums) Winston Churchill har etterlatt seg en
del vittige og skarpsindige sitater om litt av hvert. Les sitater av Churchill her. Jakt og Friluft. Churchill 206
Svart Seleckt Walnut Adjustable12/76 66cm Links Her finner du kjente sitater til Winston Churchill. Golf er

et spill hvor målet er å få en veldig liten ball oppi et veldig lite hull, med våpen som ikke. EU-politikerens
farvel til britene: - Den mest egoistiske avgjørelsen siden Churchill reddet Europa Her kan du legge til navn på
serie du samler på, slik at du blir oppdatert fra oss, dersom den kommer på tilbud, går ut av sortiment, eller
lignende: Berømte sitater fra berømte mennesker. Finn mange inspirerende kjente og berømte sitater fra
berømtheter som Walt Disney, Winston Churchill, Nietzsche, Steve Jobs. POESI INTERIØR AS – Erling
Skjalgssons g. 19 A (inng. Bygdøy Allé) , 0267 Oslo E-post: post@poesiinterior.no Tlf. 22 12 81 80 Fax. 22
12 81 90 Fnr./En 955. Her finner du glass, vinglass og krystallglass fra Schott Zwiesel og servise fra Revol,
Churchill

