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»En inspirerande bok.« Ingalill Mosander, Aftonbladet

»Stilen i boken är utmärkt ... Läs och inspireras.« Upsala Nya
Tidning

»På ett fåtal sidor fångas hela livsöden, vissa personer träder direkt
fram ur historiens skuggor. Som läsare tvingas man ständigt fråga sig
vad man själv skulle ha gjort i samma situation ... ett testamente över

människans förmåga till oändlig solidaritet med sina
medmänniskor.« Tidskriften Ergo

»Utan tvekan är det en fascinerande läsning ... boken är välskriven.«
Dagbladet Sundsvall

»Ett utmärkt och intressant urval i tiden ...läsvärd och tänkvärd.«
Ölandsbladet



»Inspirerande om människor som gjort och gör skillnad.«
Litteraturmagazinet

»Mycket välskriven och intresseväckande.« Bibliotekstjänst

»En gripande och engagerande bok om samhällsutveckling i olika
delar av världen och den är mycket intressant och läsvärd.« Bloggen

Bokparet

Äntligen en ny del i vår populära serie! Denna gång är det 101
hjältar som skildras på ett fascinerande, lättfattligt och lärorikt vis.

Vi känner alla till namn som Gandhi och Raoul Wallenberg. Men har
du hört talas om Wesley Autrey, byggnadsarbetaren som en dag
kastade sig framför tåget för att rädda en okänd mans liv? Eller
journalisten och samhällskritikern Amira Hass, som flyttade från
Israel till Västbanken för att rapportera om och dela de ockuperade
palestiniernas vardag. Vad har dessa människor gemensamt med

franska flyktingsmugglare under andra världskriget och
medborgarrättskämpar i amerikanska Södern? Alla har de valt att

med det egna livet som insats ta ställning för det man anser är viktigt
och rätt. Alla är de hjältar.

101 historiska hjältar är Ola Larsmos och Brian Palmers engagerade
och dramatiska porträtt av etthundraen hjältar som kämpat för
yttrandefrihet och mänskliga rättigheter runtom i världen.
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