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»En initierad och kunnig kortbiografi... en skakande påminnelse om hur brutalt den svarta minoriteten
behandlades i det demokratiska USA bara för 5060 år sedan.« Göteborgsposten
»Väldigt innehållsrik... en 4/5 i betyg!« Magnus Utvik, Gomorron Sverige SVT
»Lennart Pehrson har skrivit ett mycket fint porträtt av Martin Luther King. Det är en kort biografi, men som
är mycket innehållsrik.« Dagbladet Sundsvall
»Pehrson ger en fängslande beskrivning av Kings religiösa och politiska engagemang med stridigheterna
inom medborgarrättsrörelsen... Han lyckas på ett utmärkt sätt förklara Kings handlande utifrån den dramatiska
politiska situationen i USA med segregation, raskravaller och kriget i Vietnam.« Bibliotekstjänst
Martin Luther King var endast 39 år när han sköts till döds 1968.
Han valdes aldrig till president eller något annat politiskt ämbete i USA.
Men under sitt korta liv blev han en ledare av historiskt format, en inspiratör som ledde de svartas

medborgarrättsrörelse. Journalisten och utrikeskorrespondenten Lennart Pehrson skildrar Martin Luther Kings
personliga utveckling, hans familjeliv och offentliga ledarskap, samt hur han styrdes av såväl religiösa som
politiska och sociala drivkrafter.
Det personliga dramat utspelas mot en omvälvande tidsperiod då medborgarrättskampen ledde till viktiga
reformer i USA, samtidigt som landet präglades av protester mot Vietnamkriget och ekonomisk ojämlikhet.
Boken ingår i Historiska Medias serie kortbiografier över några av 1900-talets stora namn.
Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater av Martin Luther King og mer enn 3225 andre
forfattere. Martin Luther - mannen som oppdaget noe og snakket slik at både pave og fyrster ville stoppe
munnen hans - han skulle likvideres. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater av Martin
Luther og mer enn 3225 andre forfattere. Det var vanlig å sette i gang en diskusjon ved at man skrev noen
"teser" - korte setninger - der man så klart og enkelt som mulig prøvde å si hva man var uenig i. Her finner du
kjente sitater til Martin Luther. Rikdom er av underordnet betydning og den ringeste gave Gud kan gi et
menneske. Oppgave 3 a og b side 89. Hvis du ikke har en Bibel, kan du finne teksten på Bibelen.no Et utvalg
av Martin Luthers 95 teser, 1517. Den 31. oktober 1517 slo Luther opp 95 teser på døren til slottskirken i
Wittenberg. Han ville ha en akademisk disputas. Lyktes med Shakira-fleipen Torsdag skal Shakira angivelig
ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med. Det Martin
Luther King gjør, er å vise tilhørerne talende bilder istedenfor å si direkte at de blir undertrykt. "Mississippi er
en ørken som kveles av. Vest mot øst – den kalde krigen Historie Vg3 – Cappelen videregående 2008 Jalta og
Potsdamkonferansene Churchills jernteppetale 1946 Kominform 1947.

