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Fordi jeg var nødt til det Jette Meier Carlsen Hent PDF Den 23. februar 2017 fyldte Pia Kjærsgaard 70 år. Det
skete med glæde, fest og hyldest – og som formand for Folketinget.

Pia Kjærsgaard er på toppen af en karriere, der i enestående grad har rummet konflikter, politiske dramaer og
menneskelige oplevelser og udfordringer. Hun er hjemmehjælperen, der forandrede det politiske landskab i
Danmark og gjorde Dansk Folkeparti stuerent og til det næststørste parti ved valget i juni 2015. Hun er dog
først og fremmest en kvinde, der uden at gå på kompromis med sine værdier har skrevet danmarkshistorie og

kæmpet for at få det hele med – også kærligheden.

Bogen beskriver, hvem Pia Kjærsgaard egentlig er, hvad der har formet og drevet hende. Den fortæller hele
den utrolige historie, frem til hun overdrog sit parti til Kristian Thulesen Dahl i 2012.

Genudgivelse af bestselleren fra 2013 – med nyt forord.
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