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I denne bog fortæller ni nuværende og tidligere medlemmer af Folketinget,
kendte som ukendte, åbenhjertigt om, hvad der foregår bag

Christiansborgs mure – dybt inde i det politiske maskinrum. Om det
at være politiske håndværkere.

Læserne får et unikt indblik i den politiske virkelighed. Der berettes
åbent om sejre og nederlag, om den politiske proces og om at have sig

selv med i det politiske arbejde.

At få succes om politiker handler ikke om at stå forrest, når tv-kameraerne
ruller. Det kræver derimod masser af hårdt arbejde af politikere,

som er drevet af en vilje til at gøre en forskel. I bogen fortæller nogle af
dem om lange arbejdsdage og om nogle af de afsagn, der følger med

jobbet som politiker.

Mød politikerne Henrik Dam Kristensen (S),
René Christensen (DF), Mette Bock (LA), Mike Legarth (K),
Søren Gade (V), Steen Gade (SF), Henning Hyllested (EL),

Karen Klint (S), Marianne Jelved (RV) samt
Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).
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