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Redington. Helle Thorning-Schmidt er den første kvindelige formand for Socialdemokraterne. Og den yngste
siden Stauning. Hun er rundet af det moderne Danmark og velfærdssamfundet. Siden hun blev valgt som

formand i 2005, har hun vist, at hun er alt andet end en overgangsfigur i dansk politik.

DEN FØRSTE giver læseren et indblik i den baggrund, der har formet privatpersonen Helle Thorning-
Schmidt. Bogen fortæller hvilke mennesker, der har præget Socialdemokraternes formand. Og vigtigst: Den

udfordrer hende på hendes vision for Danmark.

Helle Thorning-Schmidt får anledning til at forklare, hvilket kompas hun styrer efter - og tale direkte og
grundigt til vælgerne uden om mediernes almindelige tidstyranni. Vi kender hende jo ikke godt nok endnu.

Nu får både hun og vi chancen for at gå lidt i enerum i ro og mag og få nuancerne på plads.
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