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Londons borgmester, Boris Johnson, fortæller i dette personlige portræt af Winston Churchill om sin
fascination af den legendariske engelske premierminister, som han kalder en af de vigtigste ledere i det 20.
århundrede. Churchill-faktoren er ikke kun til historisk interesserede læsere, men er også vigtig læsning for
alle, som vil vide, hvad der skaber en stor leder. Boris Johnson har været borgmester i London siden 2008.

Han har tidligere været redaktør for ugemagasinet The Spectator og medlem af Underhuset samt
skyggeminister for kunst og højere uddannelse. Han har skrevet flere bøger, bl.a. Johnson’s Life of London
(genudgivet som The Spirit of London), Have I got Views for you og Dream of Rome. "Han skriver så

veloplagt … resultatet er en bog, som aldrig er kedelig, og som virkelig er klog … denne bog sitrer." The
Times
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