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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
Her family. Nathan … 7/5/2017 · German Chancellor Angela Merkel is one of the most powerful women in
the world. Angela Merkel on Forbes. Angela Merkel, Berlin, Germany. Facebook-Seite der
CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel. 5M likes. Nachrichten zu Angela Merkel im Überblick.
The girl who would grow up to be called the most powerful woman in the world came of age in a glade
dappled by the northern sun and shadowed by tall pines. Once again, Merkel tops the list. Facebook-Seite der
CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ze is de eerste vrouwelijke regeringsleider van het land
en ook de eerste vrouwelijke partijleider van de christendemocratische CDU Merkel was born Angela
Dorothea Kasner in 1954, in Hamburg, West Germany, the daughter of Horst Kasner (1926–2011; née
Kaźmierczak), a Lutheran pastor and a native of Berlin, and his wife Herlind (née Jentzsch), born in 1928 in
Danzig (now Gdańsk, Poland), a teacher of English and Latin. Her family. 'Die Welt' bietet Ihnen aktuelle
News und Hintergründe über die CDU-Politikerin und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Juli 1954 in Hamburg
als Angela Dorothea Kasner) ist eine deutsche Politikerin und seit dem 22. Facebook-Seite der
CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Once again, Merkel tops the list.

