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socialdemokratiske sjæl og taler lige ind i partifællernes hjerter. Men hvem er kvinden, der kan blive
Danmarks næste statsminister – og har hun det, der skal til?

Mette F. er historien om en socialdemokratisk bevægelse i forandring og indre konflikt. Og det er historien
om en ung kvinde, der vokser op, mens Danmark bliver et andet. Fra Aalborg SØ til Slotsholmen, fra

sluthalvfjerdserne med Anker Jørgensen og til tiden med Helle Thorning-Schmidt. Findes der overhovedet i
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Bogen beskriver Mette Frederiksens personlige og politiske op- og nedture. Morens død, datteren, der kom på
privatskole, kampen med embedsværket og forholdet til partifællerne. Og den spørger, hvad der blev af
oprøret – kampen for ligestilling, for et multikulturelt Danmark? I dag er de kompromisløse røde slagord

skiftet ud med velforberedte taler. Kan man flytte sig så langt og stadig bevare troværdigheden?
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