”Et makabert portræt af dynastiet, der uforklarligt har overlevet i syv årtier.
(...) Beretningen er banebrydende.” – LA Times
Anna Fifield: Den Store Efterfølger
Med forord af Mogens Lykketoft

Med Den Store Efterfølger leverer Washington Post-journalisten Anna Fifield en indsigtsfuld biografi
om en af verdens mest lunefulde tyranner, den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Det er samtidig et
portræt af det mærkeligste og mest totalitære politiske styre i verden — et styre, som er isoleret og
alligevel internationalt relevant, som er ruineret og dog i besiddelse af atomvåben.

Siden sin fødsel i 1984 har Kim Jong-un været omgærdet af myter og propaganda — fra de helt skøre
historier om, at han kunne køre bil i en alder af tre, til de forfærdende og blodige fortællinger om
familiemedlemmer, der forsvandt på hans forlangende. Det er de færreste, der troede på, at den unge,
usunde og ukendte basketballfanatiker kunne holde sammen på det bizarre og farlige land, der burde være
faldet sammen for længe siden, men Kim Jong-un har ikke bare overlevet, han har stortrivedes, bl.a. med
hjælp fra Donald Trump og USA’s diplomatiske anerkendelse.

I Den Store Efterfølger rekonstruerer Anna Fifield Kim Jong-uns fortid og nutid på baggrund af samtaler med
kilder helt tæt på ham.

Udenlandske anmeldercitater:

”Der er både farce og rædsel i dette strålende studie af den nordkoreanske leder (...) Elegant skrevet og
udtømmende researchet.” – The Guardian

“Den Store Efterfølger er en tour de force i reportage. Anna Fifield er trængt ind i
hemmelighedskræmmeriet og myterne om Kim Jong-un for at tegne et bemærkelsesværdigt og rigt
facetteret portræt af Nordkoreas ungdommelige og gådefulde leder.” – Mike Chinoy, forhenværende Asienkorrespondent for CNN

”Der findes ganske enkelt ingen journalist på noget sprog, som har gjort mere end Anna Fifield for at
fremdrage og fortælle den forbløffende historie om Kim Jong-un. Den Store Efterfølger skærer igennem

myterne for at fremlægge den første uundværlige og livlige biografi om manden og hans epoke.” – Evan
Osnos, forfatter

“Intelligent, indsigtsfuld, sommetider morsom, men også foruroligende: Anna Fifield har skrevet et livfuldt,
overbevisende og frem for alt oplysende portræt af en slyngelagtig families regime i verdens mest
ensomme nation.” – David Petraeus, pensioneret general, direktør for CIA, da Kim Jong-un blev statsleder

Anna Fifield, f. 1976, er journalist og redaktør samt chef for Beijingkontoret på The Washington Post. Hun
har tidligere boet i Tokyo, hvorfra hun rejste til Nordkorea et dusin gange for at rapportere hjem.
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