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BESKRIVNING

Michelle Obama är en av vår tids mest ikoniska och beundrade kvinnor. Som den första afroamerikanska
presidentfrun skapade hon det mest öppna och inkluderande presidentskapet i USA:s historia. Hon är en
passionerad och kraftfull förespråkare för kvinnor och flickors rättigheter världen över och har förändrat
hur föräldrar och barn ser på hälsa och vikten av ett aktivt liv. Samtidigt har hon uppfostrat två döttrar och
stått sida vid sida med sin man i hans uppdrag att leda USA genom några av landets mest påfrestande
perioder. I sina självutlämnande och fängslande memoarer bjuder Michelle Obama in läsare till sin värld
och berättar om de erfarenheter som har format henne som person. Från barndomen i Chicagos South Side
genom åren som företagsledaren som kämpade med livspusslet, till tiden på världens kändaste adress. På
ett ärligt och insiktsfullt sätt beskriver hon sina med- och motgångar - i det privata och offentliga - och
berättar om sitt liv såsom hon har levt det, med sina egna ord och på sina egna villkor. Det är en ovanligt
personlig skildring av en kvinna som ständigt trotsat samhällets förväntningar, och vars historia inspirerar
oss att göra detsamma.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Recension: Min historia - Michelle Obama | SvD

I "Min historia..." får du som påverkats av en blodcancerdiagnos chansen att delge dina upplevelser kring
någon av de sjukdomar Blodcancerförbundet representerar.

Min historia - Michelle Obama - Ljudbok - BookBeat

Mini är en personbil som tillverkades av British Motor Corporation och dess efterträdare mellan 1959 och
2000. Mini var från början en bilmodell som tillverkades ...

Min samiska historia: Vi får aldrig glömma - UR Skola

2018, Inbunden. Köp boken Min historia hos oss!



3

MIN HISTORIA

https://www.bo-fi.club/?p=MIN%20HISTORIA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MIN%20HISTORIA&ln=se

	Min historia PDF E-BOK
	Michelle Obama,Stacie Vander Pol
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	MIN HISTORIA



