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»Liljegren berättar historien ovanligt underhållande, utan att tappa
tidskänslan och perspektivet.« Dagens Nyheter

»Utmärkt.« Per T Ohlsson,Sydsvenskan

»En viktig bok, med stark närvaro.« Upsala Nya Tidning

Winston Churchill är tveklöst en av 1900-talets stora profiler, och en
av Storbritanniens starkast lysande stjärnor. Men hans liv var inte på
något sätt rosenskimrande, utan snarast en politisk och personlig

berg- och dalbana.

De allra flesta känner honom som mannen med cigarren och V-
tecknet, en man som på ett avgörande vis påverkade andra

världskrigets utgång. I Winston Churchill, del 1, får vi ett närgånget
porträtt det är människan Churchill av kött och blod vi möter. Det är
den unge och medelålders Churchill, som i mångt och mycket var
före sin tid. Det handlar om hans liv före andra världskrigets utbrott.



Den briljanta stilisten Bengt Liljegren skärskådar Winston Churchill
utan att skygga för de mörkare sidorna av hans gärning och

personlighet. Liksom Liljegrens tidigare böcker är hans nya biografi
en bred, spännande och engagerande skildring av en makthavares

levnadslopp bortom myterna och dimridåerna.

»Liljegren berättar historien ovanligt underhållande, utan att tappa
tidskänslan och perspektivet. Jag får känslan av en författare som är
trygg i sitt ämne och inte behöver imponera på läsaren med tråkiga
detaljföreläsningar. Däremot prickar han ofta in den belysande

anekdoten eller faktauppgiften.« Dagens Nyheter

»En viktig bok, med stark närvaro ... Boken är späckad med detaljer
samtidigt som han tecknar en bred bild av denne mångfacetterade

statsman.« Upsala Nya Tidning

»En strålande, välskriven och mycket underhållande biografi över en
av 1900-talets största personligheter. Jag tycker särskilt om

Liljegrens fina språk. En stor läsupplevelse. Rekommenderas varmt.«
Bloggen Historiskt

»Liljegrens biografi fyller en funktion för svenska läsare som kanske
inte tidigare tagit del av den väldiga litteraturen. Liljegren väjer inte
för de mörkare sidorna av Churchills liv och gärning.« Svenska

Dagbladet

»Bengt Liljegren har sin styrka i ett flyhänt och medryckande
skrivsätt ... En särskilt läsvärd del i framställningen är brevväxlingen

mellan Churchill och hustrun Clementine.« Skånskan

»En fascinerande och välkomponerad biografi ... författarens
berättelse om alla dessa variationer i den excentriske, cigarrökande,
champagne- och whiskypimplande politikerns liv håller intresset på

topp hela tiden.« Dast Magazine

»Bengt Liljegren ger en mångsidig bild av 1900-talets store politiker
och personlighet. Han vågar lyfta fram de mindre angenäma dragen

hos denne andra världskrigets store hjälte.« Norrländska
Socialdemokraten

»En mångfasetterad bild av denne brittisk statman ... Liljegren har
lyckats med att skriva på ett fängslande sätt samtidigt som han

återger fakta.« Bokparet
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