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Arven fra min far Barack Obama Hent PDF I disse usentimentale og gribende erindringer fortæller USA's
tidligere præsident Barack Obama om sin opvækst og sit liv som barn af en sort far og en hvid mor – og om
kampen for at finde sin egen identitet. Historien begynder i New York, hvor Barack Obama får at vide, at

hans far – som forlod familien, da sønnen var to år – er blevet dræbt i en bilulykke. Dødsfaldet sender Obama
ud på en følelsesmæssig rejse, først til en lille flække i Kansas, hvorfra hans mors familie emigrerer til

Hawaii, og derefter til Kenya, hvor han møder den afrikanske side af familien. Barack Obama var 33 år, da
han skrev Arven fra min far, som giver læseren et enestående indblik i en banebrydende politikers personlige

historie.

"Det her er en af de bedste selvbiografier, jeg nogensinde har haft i hænderne." – Tøger Seidenfaden

Barack Obama (f. 1961) var senator for staten Illinois, før han blev valgt som Det Demokratiske Partis
kandidat til præsidentvalget i 2008. I 2012 blev han valgt til sin anden præsidentperiode i USA. Han og hans

hustru, Michelle, og deres to døtre, Malia og Sasha, kommer oprindeligt fra Chicago.
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hænderne." – Tøger Seidenfaden

Barack Obama (f. 1961) var senator for staten Illinois, før han blev
valgt som Det Demokratiske Partis kandidat til præsidentvalget i
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