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Kennedy var en af de største talere i amerikansk politisk historie og står fortsat som en af de dygtigste
formidlere af et politisk budskab, verden til dato har set.

Taler som indsættelsestalen, fredstalen, Berlinertalen og ´Man on the moon´-talen er endnu i dag blandt de
mest kendte taler, nogen amerikansk præsident har holdt.

I kulissen i arbejdet med talerne stod Kennedys faste taleskriver, Theodore C. Sorensen, og her fortælles
historien om dette unikke samarbejde med taleskriverens egne ord, idet Sorensen gav et af sine sidste

interviews til denne bogs forfatter.

I Kennedys største taler tegner Anders Agner Pedersen et fængslende portræt af præsident Kennedy gennem
hans offentlige ord og fortæller historien om, hvad der i samtiden lå til grund for talerne, og hvordan de blev

til.

Om forfatteren: Anders Agner Pedersen (f. 1985) er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og
New York State University med speciale i amerikansk politik. Han arbejder til daglig som redaktør på

Kongressen.com, der beskæftiger sig med amerikansk politik. Forfatter til bestselleren Kennedybrødrene og
medforfatter til Da Spin Erobrede Danmark. 
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