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Hillary Clintons erindringer

Hillary Clintons deler i sin nye bog ud af sine erfaringer fra sine fire år som USA's udenrigsminister. Det
bliver den ultimative bog for dem, der er interesseret i international politik og USA's rolle i verden.

Hendes forrige bog blev en international bestseller, og alle forventer, at hendes nye bog kun bliver endnu
større. Hillary Clinton vil skrive om sin egen rolle og reflekterer over dramatiske begivenheder som Osama
Bin Ladens tilfangetagelse, Gadaffis fald og Libyens skæbne, situationen i Irak og Afghanistan og Det

Arabiske Forår.
Hun fortæller også om vanskelighederne med at bygge diplomatiske forbindelser til Nordkorea og

supermagten Kina, hun delagtiggør læseren i nogle af Det Hvide Hus' nøgle diskussioner og forholder sig til
USA's rolle internationalt.

Gennem personlige anekdoter fortæller hun ikke mindst om sit samarbejde med Barack Obama og med andre
store ledere rundt omkring i verden.
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