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Madeleine Albright tager læseren med på flugt fra fødebyen Prag til Londons beskyttelsesrum og videre med
ind i hjertet af amerikansk og europæisk politik. Albrights betragtninger om sit hjemland, sine jødiske aner –
herunder hendes bedsteforældres skæbne i koncentrationslejren Theresienstadt, som hun først fik det fulde
kendskab til som voksen – og tilværelsens store moralske dilemmaer, personlige som politiske, gør bogen til

et stykke verdenshistorie af den mest vedkommende slags.

Albrights historie er ikke kun hendes egen, men bredes ud til at omhandle alle de, som i samme periode blev
kastet ud i nådesløse omvæltninger og ufattelige tab. Vinter i Prag er en historie om at miste – men også en

modig beretning om at turde tage kampen op for at nedkæmpe det onde og genvinde, hvad man
kan, af det tabte.

Bogen, som udkom i USA i april, blev omgående en New York Times bestseller såvel som en dansk bestseller
med topplaceringer.

Madeleine Albright har skrevet en bemærkelsesværdig fortælling om eventyr og lidenskab, tragedie og mod.
Kulissen er det besatte Tjekkoslovakiet under Anden Verdenskrig. Dermed giver hun os ny indsigt i

begivenheder, som skabte hendes karriere og tvinger os andre til at tænke dybt over de moralske dilemmaer,
som vi møder i vores eget liv. - Václav Havel

ANMELDERCITATER
Resultatet er blevet en fængslende bog, hvor den lille og den store historie flettes fornemt ind i hinanden.(...)
Mange danskere, der har besøgt Prag, vil hente ny viden om landets dramatiske historie i bogen. Den er

samtidig et portræt af en personlighed ud over det sædvanlige og en amerikansk toppolitiker, der bedre end
de fleste andre havde forudsætninger for at forstå, hvad der rørte sig i Europa. - Nordjyske Stiftstidende

… tankevækkende og vedkommende… Vinter i Prag er et vigtigt, veldokumenteret og visionært vidnesbyrd,
der burde blive obligatorisk læsning for historieløse gymnasieelever - og for enhver demokratisk tænkende,

mere eller mindre Europa-skeptisk borger i øvrigt. – Berlingske

… spændende og nærværende læsning. – Ekstra Bladet

Vellykket kombination af personlig beretning og storpolitik fra Madeleine Albright – Fyens Stiftstidende

…det er en absolut fremragende bog, der får sin helt egen karakter, fordi Europas voldsomme historie og
hendes eget dramatiske liv løber sammen i én stor beretning – Niels Helveg Petersen
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