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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
»Briljant skrivet och välfunnet. Kornelius har exakt fångat in Merkels ambitioner och det hon konsekvent
arbetar för ...«Tidningen Nyset
»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
Forholdet mellom de to ble anstrengt da Donald Trump under valgkampen stadig kritiserte Tyskland og
Angela Merkel for å ødelegge Tyskland ved å ta imot. Både Tysklands forbundskansler Angela Merkel og
Norges statsminister Erna Solberg var tilstede på åpningen av Hydros nye aluminiumsfabrikk i. BRUSSEL
(Aftenposten): Angela Merkel har sittet ved makten i 11 år, men stiller til valg igjen. smp-stories-top-widget
«Nå er Angela Merkel virkelig. Ukraina var hovedtema under et møte mellom Vladimir Putin og Angela
Merkel tirsdag. Merkel tok også opp situasjonen for homofile i Tsjetsjenia. Det var. Merkel og Solberg åpnet
Hydro-fabrikk i Tyskland. Erna Solberg og Angela Merkel var begge på plass da Hydro åpnet sitt nye
produksjonsanlegg for bildeler i.
I EU er man like kloke, eller snarere like uvitende, om hva som er utenrikspolitikken til USA under president
Donald Trump. Før München-konferansen om. 31. august 2015 erklærte Angela Merkel at «Wir schaffen
das», vi klarer det! på en pressekonferanse. Tyskland ønsket flyktningene velkommen.
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