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Roosevelt Jean Edward Smith Hent PDF Forlaget skriver: Franklin Delano Roosevelt forbindes primært med
evnen til at overvinde kriser. Han var en af USA´s største præsidenter og ledte landet gennem den

økonomiske krise i 30’erne og 2. verdenskrig. Det kan ikke undre, at Barack Obama læste denne bog, før han
tiltrådte.

FDR besad en rastløs energi, stort intellekt og charme og han lod sig ikke begrænse af polio og fysisk
handicap. Helt enestående førte han fire præsidentkampagner og blev valgt fire gange til præsident uden at

kunne stå selv.

I FDR formår Smith både at tegne de store perspektiver og beskrive de små detaljer – og i hidtil uset grad
inkluderes Roosevelts privatliv. En fængslende fortælling om en af de mest betydningsfulde personer i det 20.

århundrede.  

“Now, at last, we have the biography that is right for the man.”- Washington Post
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