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»I högsta grad läsvärd.« Svenska Dagbladet Älskad, hatad och omstridd som få! Mer än tjugo år efter sitt fall
väcker Storbritanniens första kvinnliga premiärminister fortfarande starka känslor. Som kvinna, född i en
medelklassfamilj på den engelska landsbygden, var hennes chanser att bli politiker låga, att bli
premiärminister egentligen lika med noll. Men hon lyckades med det omöjliga och gick inte bara långt utan
längst.
Margaret Thatcher kom att leda ett korståg mot vad hon och hennes anhängare uppfattade som ett socialistiskt
samhälle. Hennes hårdföra politik och auktoritära ledarstil gav henne dock många fiender samt epitetet
»Järnladyn«. 1990 tvingades hon avgå under dramatiska former. Gunnela Björk, docent i historia, har skrivit
den första biografin på svenska om Margaret Thatcher.
På ett engagerat och initierat sätt summeras hennes liv och gärning, från barndomen på den engelska
landsbygden till ålderdomen präglad av svår demens. OBS: denna pocketutgåva innehåller ett nyskrivet
kapitel med anledning av Thatchers bortgång i april 2013. Pressröster om boken: »Lika mycket en bok om det

moderna Storbritanniens framväxt, som om landets första och hittills enda kvinnliga premiärminister, och som
sådan funkar den förträffligt i högsta grad läsvärd.« Svenska Dagbladet »Björks biografi är ett riktigt
lyckokast ... en koncis och pedagogisk stil och hennes bok är väl värd några timmars lästid.« Arbetarbladet
»Boken är koncis och överskådlig och kan varmt rekommenderas.« Ölandsbladet »Björk är en skicklig
berättare, under läsningens gång får jag ibland påminna mig själv om att det inte är fiktion Även en vän av
pragmatisk samförståndspolitik har svårt att värja sig för kraften i det Margaret Thatcher utstrålade och den
spektakulära resa hennes liv och karriär faktiskt var. Detta oavsett om det hon stod för förknippas med hat
eller beundran.« Fri Värld Magasin »En utmärkt biografi.« Bibliotekstjänst » en snabb och lättläst
sammanfattning av Thatchers gärning. Perfekt för den som vill läsa mer än bara nyhetssammanfattningarna
efter hennes bortgång.« Skaraborgs Allehanda »Björk (har) en imponerande förmåga att kort och kärnfullt
förklara bakgrunden till mer eller mindre bisarra skeenden och konfliktytor i brittiskt samhällsliv Som en
grundkurs i Thatcherism och brittiskt 1980-tal är boken utmärkt.« Sydsvenskan
Carl Ivar Hagen vokste opp på Røa på Oslos vestkant i en familie på fire. Robert Nozick - liberalen från
Harvard. Hon föddes i staden Glossop i Derbyshire och växte upp, som äldsta barnet av tre syskon, i det
närliggande Hadfield.
Hon föddes i staden Glossop i Derbyshire och växte upp, som äldsta barnet av tre syskon, i det närliggande
Hadfield. Familjen var fattig och Golda och hennes två systrar var ofta hungriga och frusna. Robert Nozick liberalen från Harvard.
à Chokier de Surlet, Ioanne Thesaurus politicorum aphorismorum. Rhodesia (fra 1970 Republikken
Rhodesia), var en ikke-anerkjent stat som eksisterte mellom 1965 og 1979 etter den ensidige
uavhengighetserklæringen 11. Vida y carrera. Deras övriga fem syskon avled. Hon föddes som Golda
Mabovitz. Biografi. Det nye populistiske parti var bedre i stand til at opfange folks vrede mod nedskæringer
og den korrupte elite end venstrefløjen. EP kalt 'Confront, Confront', var det uten Eivind Rølles på trommer,
ettersom han da hadde takket ja til. Den unge Harvardfilosofen Robert Nozick (1938-2002) gjorde mer än
någon annan för att akademiska kretsar återigen skulle. Proveniente da una famiglia di agricoltori nasce a
Lewisham, ma va ad abitare ad Uffington.

