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Politikens håndtegner Roald Als er manden med Danmarks spidseste satiriske pen. Alle landets politikere
drømmer om at blive tegnet af ham. Jo oftere og jo grovere, desto bedre. 

 

Roald Als og hans trofaste makker, Poul Einer Hansen, ser tilbage på de seneste fem år i dansk politik, hvor
Helle Thorning har stået med den uløselige opgave mellem på den ene side at være "en god socialdemokrat",
bare en lille smule, og på den anden side at skaffe 90 mandater til en politik, der i disse år ikke kan blive
andet end en eller anden nuance af blå. Bogen gennemgår alt det, som regeringen har tacklet mere eller

mindre godt - i flæng kan nævnes betalingsringen, SF´s kollaps, fair forandring, "arbejd 12 minutter mere" -
og ikke mindst salget af DONG. 

 

Blød front er et anderledes portræt af Helle Thorning og hendes socialdemokrati. Bogen byder på et skønt
gensyn med nogle af Roald Als´ bedste og mest ikoniske tegninger fra perioden og bindes sammen af korte

tekster.
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