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rikligt illustrerad med fotografier från tidens stora händelser och tidens stora personligheter: Simone de
Beauvoir, Mahatma Gandhi, Eleanor Roosevelt för att nämna några.

Året 1947 sätts mycket i rörelse: många av de konflikter och stridigheter som präglar vår egen tid, men också
stora idéer om allas lika värde och jämställdhet mellan könen. Samtidigt är det ett år då en brygga slås mellan
den nazism och fascism som varit på förlorarnas sida i kriget, och vår tids versioner av samma ideologier.

1947 börjar vårt nu.
Elisabeth Åsbrinks bok om året då The New Look, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna

och jihadismen föds har blivit en läsar- och kritikersuccé.

Elisabeth Åsbrink är en av våra mest namnkunniga journalister och författare. Hon fick Augustpriset 2011 för
sin bok Och i Wienerwald står träden kvar, som också belönades med Dansk-svenska kulturpriset 2013 och
Kapuciskipriset 2014. Hon har tidigare bland annat givit ut en bok om Lars Norén och morden i Malexander,

Smärtpunkten.
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