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»Ett mycket läsvärt porträtt av en av den moderna historiens
viktigaste kvinnor.« Dala-demokraten

Äntligen stiger Clementine Churchill ut ur skuggan från sin make.
Winston Churchill erkände själv efter andra världskriget att hans
mest lysande prestation i livet var att gifta sig med den smarta och

viljestarka, men komplicerade Clementine.

Clementine var sin makes klippa och närmaste förtrogna. Hon höll
Winston uppe under alla svåra stunder och bromsade hans mest vilda
planer. Stark och självständig tog hon del av det politiska arbetet vid
Winstons sida och utövade ett inflytande över regeringsarbetet som
gör henne till en av den moderna historiens viktigaste kvinnor.

Sonia Purnell har skrivit ett häpnadsväckande och träffsäkert porträtt
som hyllats på båda sidor av Atlanten. Det är en fascinerande inblick

i Clementine Churchills politiska betydelse, men även en nära
skildring av hennes turbulenta och stundtals tragiska privatliv.



Röster om boken:

Pressröster om boken:

»Sonia Purnell visar tydligt att Clementine Churchills reella
betydelse har underskattats ... Framförallt är det dock ett levande och
ärligt mänskligt porträtt med att dess ljusa och mörka fläckar som
Purnell har åstadkommit. Även om hennes livshistoria oftast speglas
genom makens karriär och levnad lyckas Purnell mycket väl med att
porträttera henne som en kvinna i sin egen rätt.« Populär Historia

»Detta är en bok för den som gillar historia och gärna läser om andra
världskriget men det är i lika hög grad en bok som kan ge feminister

en god uppsättning argument Sonia Purnell har lagt en viktig
pusselbit till förståelsen av hur det var och skrivit en storartad bok
om en storartad kvinna. Det var väl att den blev skriven.« Östra

Småland

»Sonia Purnells biografi är ingående och detaljerad ... mest
spännande är det att läsa om andra världskriget då Clementines

popularitet sköt i höjden.« Biografier.nu

»Winston Churchill är en av de personer i modern historia som
genererar allra flest biografier. Hans fru Clementine Churchill hade

ett minst lika spännande liv (och en ännu mer spännande och
okonventionell barndom) ... Clementine var hela sitt liv politiskt
engagerad och hade ett lysande intellekt - men fick inte rösträtt
förrän hon var trettio. Hade hon levat idag hade hon mycket väl
kunnat vara president eller premiärminister.« Tidningen Kulturen

»Det är en makalös beskrivning av ett människoöde som inte liknar
någon annans och som öppnar ögonen för hennes insatser under
andra världskriget, så här lång tid efteråt. Sonia Purnell är värd all
beundran för sitt sätt att skriva så lätt och levande om Clementine.«

Bloggen Boktanken

»Riktigt intressant och spännande läsning ... En relationsroman,
inblick hur aristokratin levde, stora förändringar, en fantastiskt

intressant historiebok.« Bloggen Hanneles bibliotek

»Boken är mycket läsvärd, jag tycker på sätt och vis att alla som
känner till Winston Churchill borde läsa den eftersom den sätt hans
politiska roll i ett nytt perspektiv. Hans storhet som statsman ska
naturligtvis inte förringas, men efter att ha läst den här boken inser
man att det inte var hans egna verk rakt igenom, karaktären och

politikern Winston Churchill var ett lagarbete.« Bloggen Johannas
Deckarhörna
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