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REAGAN er fortællingen om en af de største amerikanske præsidenter i det 20. århundrede. I bogen følger vi
en ung, ambitiøs Ronald Reagan, som forlader en lille by i staten Illinois for at blive først sportskommentator

i radioen og derpå billedet på det moderne USA: Hollywood-filmstjerne. Da filmrollerne bliver færre,
indleder han sin usandsynlige politiske karriere med først i 1960´erne at blive valgt til guvernør i Californien

og siden, i 1980, at blive valgt til USA 40. præsident.

Historiker og bestsellerforfatter H.W. Brands har gravet i arkiver, som ikke tidligere har været tilgængelige,
og foretaget stribevis af interviews med medlemmer af Reagans administration. Han har skabt en detaljerig og

fascinerende beretning med fokus på præsidentårene fra 1981 til 1989 - som også i høj grad bliver en
fortælling om moderne amerikansk historie.

Med forord af Uffe Ellemann-Jensen, Danmarks udenrigminister 1982-93.

"Tankevækkende. Mr. Brands beretter upartisk om både Reagans triumfer og skandaler."The Economist
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