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Helle Thorning-Schmidt-epoken er slut - ved valget den 18. juni smed vælgerne hende og hendes regering ud.
Men hvad skete der egentlig bag kulisserne i de fire høj-dramatiske år med Thorning som Danmarks første

kvindelige statsminister? Det svar giver en af landets mest erfarne politiske journalister, Henrik Qvortrup, i en
ny bog, der går tættere på end nogensinde før.

På baggrund af samtaler med alle nøglepersonerne bringer Qvortrup læseren med helt ind bag de lukkede
døre i regeringens allerinderste. Vi er med til forhandlinger i Det Sorte Tårn, deltager som fluen på væggen
ved de mange krisemøder og får at vide, hvad der i virkeligheden skete i den uforsonlige valgkamp i juni

2015.

Bogen er en medrivende og underholdende beretning om magtkampe, intriger, sejre og nederlag. Et must for
alle politisk interesserede.
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