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Kvinder der forandrede verden Maria Helleberg Hent PDF Verdenshistorien er fuld af fortællinger om store
mænd og deres begivenheder. Men den er knap så fuld af de store kvinder, deres kampe, deres kunst, deres

bedrifter, ofre, sejre og nederlag. Men de findes, kvinderne, der satte deres tydelige aftryk på verdenshistorien
enten som politikere, videnskabskvinder, kunstnere eller skuespillere. Disse kvinder gjorde en forskel, gjorde
verden bedre, for alle uanset køn. Fælles for de kvinder, som Helleberg her portrætterer, er, at de havde et

stort personligt mod og en vilje til at trodse alle de begrænsninger, som det omgivende samfund påførte dem.
Deres udgangspunkt var ofte sværere, fordi de var kvinder, men alligevel lykkedes det dem at præge

historien, politikken og kulturen helt frem til i dag. Bogen indeholder portrætter af 50 kvinder, der strækker
sig fra store, kanoniserede forfatterinder som Mary Shelley, Jane Austen og Virginia Woolf og til

videnskabskvinder som Marie Curie og Jane Goodall og politikere som Rosa Luxemborg og Margaret
Thatcher.
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