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Hvad skete der Hillary Rodham Clinton Hent PDF I denne meget personlige bog beskriver Hillary Rodham
Clinton, hvordan det var at kæmpe mod Donald Trump, hvilke fejltagelser hun begik, hvordan hun har

håndteret det chokerende nederlag, og hvad oplevelserne har lært hende. Med humor og ærlighed fortæller
hun, hvad det krævede at komme på benene igen – af ritualer, af relationer og af råben af tv’et. Hun skriver
også om udfordringerne ved at være en stærk kvinde i offentlighedens søgelys, om kritikken af hendes
stemme, hendes alder, hendes krop, og om hvordan alle kvinder i politik mødes af dobbeltmoral, når de

udtrykker vrede eller viser ambitioner. Hun viser os, hvor hendes styrke kommer fra, hvordan man finder sine
sande værdier, og hvordan man kommer videre på trods af modgang. På den måde er bogen ikke bare en

guide til at klare sig i politik, men i livet generelt.

»Fuld af egne, blodsprængte følelser - fra forbitrelse og vrede over skyldfølelse og til oprigtig forundring.« -
Politiken
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