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Kronprinsessen Hanne-Vibeke Holst Hent PDF Forlaget skriver: Den aften lige før jul, statsministeren ringer
til Charlotte Damgaard - midt i trediverne, mor til to børn og gift med Thomas - for at tilbyde hende posten
som miljøminister, er hun i fuld gang med forbedredelserne til sit nye liv. Thomas har fået job i Uganda - hun
som ellers har været familiens frontkæmper, skal nu til at udfylde rollen som medfølgende hustru. Men med
sin græsrodsbaggrund i miljøbevægelsen kan hun selvfølgelig ikke sige nej, og snart befinder hun sig midt i

magtens epicentrum, dér hvor man både udsættes for politiske intriger, grove tacklinger og brølende
mediestorm. Hun må sande, at det ikke er nemt at betræde den politiske arena som ung, uprøvet og utålmodig
kvinde. Slet ikke, når der også skal kæmpes på de indre linjer, da det ellers så solide parforhold truer med at

slå revner. Så spørgsmålet bliver, om det virkelig er umagen værd. Skal hun blive eller gå? Kan hun
overhovedet holde til det?
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