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Min historia av Michelle Obama - the first lady

En av de böcker jag just nu läser är, Min historia av Michelle Obama. Även om 

jag inte läst ut boken så är jag hänförd och fängslad av hennes berättelse och 

om det historiska ögonblicket av 1960-talets Amerika, USA. Obama berättar om 

sin uppväxt på 1960-talet på ett stringent sätt, okonstlat och äkthet som direkt 

berör en. 

Läsaren får en inblick hur det var på 1960-talet och växa upp som en 

svarthyad person i Chicago, Illinois. Där svarta förvägrades att få bli 

medlemmar i en fackförening. Skolorna och bostadsområdena var mer eller 

mindre segregerade områden. Det var också det 60-tal då Martin Luther King 

Jr blir skjuten och mördad på ett hotell och senare 1968, Bobby Kennedy på 

ett hotell i Kalifornien. 

Personligen har jag en svaghet för både Chicago och Kalifornien. Min fäbless 

för Chicago hör ihop med att min mormors bror, Carl Steen, bodde sex mil från

denna stad och Kalifornien för det härliga folk jag mött där och deras sätt att 

göra ett möte så enkelt och okonstlat. Men främst för deras så positiva 

framtoning som smittar av sig och fångar in en oavsett om man vill eller inte.

Michelle Obama berättar om sin studietid och vägen till advokatyrket. Hon 

berättar också hur hon tröttnat på juridiken och vill lämna sitt jobb som 

bolagsjurist och börja arbeta med något nytt utanför juridiken. 
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I boken skriver hon också om sin familj och de livsöden som hon och de 

drabbats av men också om de livsöden som hennes vänner råkat ut för.  

Inte minst får man veta hur hon träffar Barack Obama, som hon först beskriver

som en lättsam och tänkande person. Det är roligt att få veta att Mr President 

kan kombinera dessa egenskaper eftersom, i alla fall vad jag erfarit, folk i 

allmänt har en misstro och drar oftast den slutsatsen att det inte går att vara 

seriös och samtidigt njuta av livet på avslappnat sätt. 

Jag ska inte berätta mer om innehållet i boken, utan här kommer en 

uppmaning - Läs den!

Du blir med all säkerhet trollbunden och upprörd och känslomässigt berörd. 

Men du får också ett berikande och affirmerat ögonblick som du aldrig vill 

släppa taget om.  
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