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Angela Merkel Stefan Kornelius Hent PDF Hvordan præstedatteren fra Østtyskland blev Europas mægtigste
politiker – en udenrigspolitisk biografi om Angela Merkels verden og Europas fremtid.

Med eurokrisen har Merkel fået en magt, som især i udlandet har fremkaldt spørgsmål om, hvad der har
præget hende, hvad der driver hende, og hvad hendes overbevisninger er. Hvem er denne politiker, der holder

Europas skæbne i sine hænder?

Angela Merkel tiltrådte som Tysklands kansler den 22. november 2005 som den første kvindelige kansler,
den første kansler fra det tidligere Østtyskland og den yngste kansler i Forbundsrepublikkens historie. Hun
har båret Tyskland gennem krisen med usvækket mandat, og internationalt har hun samtidig høstet bred

anerkendelse for sine evner som forhandler.

Stefan Kornelius, der har fulgt Merkel siden 1989, fortæller om, hvordan hendes syn på verden er blevet
formet af hendes baggrund i det lukkede DDR – og hvordan det blev udviklet gennem de personlige
relationer til bl.a. Barack Obama, Vladimir Putin og Benjamin Netanyahu og de lande og kulturer, de

repræsenterer.
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