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Издателската програма "Световният гамбит" подготви за печат българското издание на
книгата “Ангела Меркел. Биография”.

Автор на книгата е проф. Герд Ланггут (1946-2013). През 2009 г. той получи Наградата
на медиите на Съюза на чуждестранната преса и спечели внимание в многобройни
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телевизионни предавания с критическите си анализи. В международната преса се счита
за „биографа на Меркел”. Настоящето издание представлява актуализирана и
най-осъвременена версия на неговия фундаментален труд.

Политиците са наясно със силата на символите: Ангела Меркел е поставила на бюрото си
картина, представяща една от най-бляскавите владетелки в историята - императрица
Екатерина Велика, родена като германска принцеса в Щетин и господствала в Русия
през периода на Просвещението. Приятелката, с която френският философ Волтер си
кореспондирал, била решителна реформаторка…

Ангела Меркел е необикновена жена. Никой във федералната германска политика не е
израснал от „политическото нищо” толкова бързо и толкова високо. Само година след
нейния първи истински политически ангажимент, по време на промяната, тя вече е
депутат в Бундестага и федерален министър, по-късно става генерален секретар на ХДС
и първата жена председател в историята на една германска народна партия. В
качеството си на председател на ХДС тя е приемник на исторически личности и
политически величия, от Конрад Аденауер до Лудвиг Ерхард, Курт Георг Кизингер,
Райнер Барцел и Хелмут Кол…

Герд Ланггут

„…добросъвестна откъм труд и поучителна откъм мисли… Книгата би трябвало да се
обяви за задължително четиво в държавно-политическо отношение.” Арнулф Баринг
„Богата на факти и коректна.” Райнише пост
„Политологът от Бон Герд Ланггут, със своята извънредно доброжелателна, но
същевременно и критична биография, е успял да създаде творба, надхвърляща
средното ниво. Тя решително улеснява достъпа на читателя до личността Меркел.”
Кьолнер Рундшау
„Ланггут разработва първият всестранен обзор, претендиращ за научност, и то с право.”
Франкфуртер Алгемайне Цайтунг
„Ланггут е успял да направи блестящ анализ на политика и съпричастен портрет на
човека Ангела Меркел.” Щутгартер Нахрихтен
Графичният дизайн и вътрешното оформление на книгата са на NO COMMENT GROUP
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