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Eftertanker Nelson Mandela Hent PDF Nelson Mandela er en af de mest inspirerende og ikoniske skikkelser i
vor tid. Nu har han, efter livet igennem at have sat pen på papiret for at nedskrive tanker og begivenheder,
prøvelser og sejre, åbnet for sit personlige arkiv, der giver et sjældent indblik i hans bemærkelsesværdige liv.

Eftertanker giver læseren adgang til privatmennesket bag den offentlige skikkelse: fra breve skrevet i de
mørkeste stunder af Mandelas 27-årige fængselsliv til kladden til en uudgivet fortsættelse af Vejen til frihed.

Her tager han notater eller tegner endda kruseduller under møder eller nedskriver urolige drømme på
skrivebordskalenderen i sin celle på Robben Island; skriver dagbog, mens han er på flugt under anti-

apartheidkampene i begyndelsen af 1960’erne eller taler med venner i 72 timers optagelse af samtaler. På
disse sider er han hverken et ikon eller en helgen; her er han et menneske som dig og mig.

Eftertanker er en personlig rejse fra de første bevægelser i Mandelas politiske samvittighed til hans
medrivende rolle på verdensarenaen. Bogen giver en sjælden mulighed for at være tæt på mennesket Nelson

Mandela gennem hans egen stemme, der er direkte, klar og personlig.

"Jeg prøvede at forestille mig Mandela - den myte, der forandrede historien - som Mandela, den mand, der
havde ofret så meget for forandringen. Eftertanker gør verden en enestående tjeneste ved at give os dette

billede af Mandela som menneske."
Præsident Barack Obama

"I det virkelige liv har vi ikke med guder at gøre, men med almindelige mennesker som os selv, mænd og
kvinder der er fulde af modsigelser, der er stabile og vægelsinde¬de, stærke og svage, berømte og ukendte."

Nelson Mandela
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