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Magten og æren Anne Sofie Kragh Hent PDF "Magten og æren" er syv nærgående portrætter af en række af
de personer, der har siddet på de højeste positioner inden for politik, medier, kultur- og erhvervsliv i
Danmark. I syv fortællende tekster beskriver bogen, hvordan et magtmenneske bliver til og hvordan den
målbevidste stræben mod toppen former et liv. Hvorfor vil disse personer magten, og hvad bruger de den til?
"Magten og æren" indeholder portrætter af Jørgen Ejbøl, Pia Kjærsgaard, Hans Skov Christensen, Michael
Christiansen, Jens Kramer Mikkelsen, Christian S. Nissen og Anders Fogh Rasmussen. Anne Sofie Kragh (f.
1972) er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1999. Derudover har hun læst kulturhistorie på
Københavns Universitet og international politik og sociologi på New School University i New York. Anne
Sofie Kragh har arbejdet for blandt andet Politiken, Månedsbladet PRESS og Euroman, og hun er forfatter til
flere portrætbøger om danskere i forskellige former for magtpositioner.
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