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”Vi har alle vore fortællinger. Dette er min. Den afspejler det sidste århundredes storme, 
kvindernes udvidede og ændrede rolle og sammenstødet mellem de mennesker rundt om i verden, 
som tror på friheden, og dem som sætter magten over menneskelige værdier.” – Madeleine 
Albright i forordet til ’Madam Secretary’.  
 
Madeleine Albrights erindringer blev en bestseller ved udgivelsen i 2003. Det er en fascinerende 
skildring af Albrights, USA's første kvindelige udenrigsministers, bemærkelsesværdige liv. I otte år, 
under Bill Clintons to præsidentperioder, deltog hun på højeste niveau i nogle af vor tids mest 
dramatiske begivenheder – fra fredsbestræbelserne i Mellemøsten til Natos intervention i Kosovo 
og USA's mildt sagt besværede forhold til Iran, Irak og Nordkorea. 
 
I denne tankevækkende bog reflekterer Madeleine Albright over sin personlige historie, 
opvæksten i det krigshærgede Europa, opdagelsen sent i livet af sin jødiske baggrund og 
bedsteforældrenes død i de nazistiske koncentrationslejre. Hun skriver åbenhjertigt om den svære 
balancegang, når karriere og familieliv skal forenes og hun skriver med dyb indsigt om amerikansk 
og international politik. 
 
Mange af de politiske udfordringer, som Madeleine Albright måtte slås med som udenrigsminister, 
er endnu i dag uløste, og bogen fremstår også derfor som et stykke begavet historieskrivning, som 
gør os klogere på verden af i dag. 
 
Til denne nye udgave af sine erindringer har Madeleine Albright tilføjet en ny epilog, skrevet i lyset 
af en ny demokrat, Barack Obama, i præsidentembedet, og under indtryk af reaktionerne på 
udgivelsen af Vinter i Prag, hendes bog om Tjekkoslovakiet og den tjekkiske families historie i 
årene omkring 2. Verdenskrig.  
 
Vinter i Prag fik fremragende anmeldelser ved udgivelsen i november 2012 og ligger stadig på 
bestsellerlisten.  
 
Det skrev pressen skrev om 1. udgaven: 
 
”En moderne verdenshistorie oplevet gennem et begavet, tolerant og varmt menneskeligt 
temperament.” – Jyllands-Posten 
 
 ”Madeleine Albrights selvbiografi er ikke blot historien om forhandlinger på de bonede 
gulve, men tillige en usædvanlig familiehistorie. Den er gribende.” – Berlingske Tidende 
 
”Madeleine Albright har skrevet en anden slags erindringer… Det er Albright unplugged.” - USA 
Today 
 



”En af de mest underholdende politiske biografier i lang tid.” – Entertainment Weekly 
 
”Hendes portrætter af udenlandske ledere er levende og stemningsfulde… resultatet er en bog, 
som skaber en fornemmelse af politik, skabt af levende mennesker.” – The New Yorker 
 
Madeleine Albright (f. 1937 i Tjekkoslovakiet) har været amerikansk diplomat og politiker samt 
USA's udenrigsminister 1997-2001 – den første kvindelige af slagsen. I 2012 udkom hendes 
bestseller Vinter i Prag om hjemlandets og hendes tjekkiske families historie før, under og efter 
Anden Verdenskrig.  
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