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En samling af mere end 50 af de vigtigste og meste indflydelsesrige taler igennem verdenshistorien.

Verden havde ikke forandret sig, som den havde gjort, hvis de store statsledere, oprørerne, filosofferne,
videnskabsmændene og folkeheltene ikke havde brugt alle deres evner som talere til at indgyde os andre

mod, anspore vores moral, tænde vores ildhu, forføre eller mane os til besindighed.

Dette er på en gang en inspirerende og historisk relevant bog, hvor vi kommer tæt på en række af
verdenshistoriens største- og undertiden værste øjeblikke.

Her er Barack Obamas allerede nu historiske ´yes we can´-tale, Mikhail Gorbatjovs store tale i FN om frihed,
Martin Luther Kings ´I have a dream´-tale, Robert Oppenheimers tale efter atombomberne over Japan,

Winston Churchills tale efter slaget om England, Adolf Hitlers tale til Rigsdagen i 1938 samt epokegørende
taler Richard Nixon, Lenin, Stalin, Gandhi, kvindesagskvinden Emmeline Pankhurst, Napoleon Bonaparte,
Vaclav Havel og mage andre, som gjorde så dybt indtryk på deres samtid, at verden ikke var den samme
derefter. Hver enkelt tale ledsages af kort historisk gennemgang af den tid, hvor talen viste sig at være af

største nødvendig.
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