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“Este livro estimulante e altamente acessível,
mais que uma mera comparação, é uma reflexão sobre liderança;
sobre história, aqueles que a fazem e os que a escrevem;
sobre ironias do passado e do presente.”
Alan Judd, The Daily Telegraph
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“Andrew Roberts é primoroso ao
desmascarar os homens por trás
das medalhas.” Daily Express

“Um estudo sobre a liderança, sobre
o bem e o mal; um livro fascinante,
mais oportuno que nunca.”
Contemporary Review

O premiado historiador Andrew Roberts analisa nesse livro o fenômeno da liderança política e militar a partir das atuações de
Adolf Hitler e Winston Churchill – dois líderes antagônicos, tanto no que representavam quanto no modo como comandavam,
mas cujas lideranças também tinham pontos em comum. Atento a diferenças e semelhanças, o autor investiga os bastidores
das atuações desses dois estadistas e considera o modo como
eles se avaliavam um ao outro como líderes e de que maneira isso
afetou o desfecho da Segunda Guerra Mundial, chegando a conclusões fascinantes, provocadoras e tão relevantes hoje quanto
foram antes e durante o conflito.
Roberts formula questões pertinentes sobre nossa necessidade
de sermos liderados e, ao fazê-lo, nos força a reexaminar o modo
como encaramos aqueles que tomam decisões por nós.
Ilustrado com mais de 40 fotos, várias delas pouco conhecidas,
esse livro revelador foi escrito em grande parte para acompanhar
a série inglesa “Secrets of Leadership”, exibida com grande sucesso pela BBC2 em 2003. Uma extensa bibliografia serve como
fonte de consulta para leitores que desejem se aprofundar ainda
mais no tema.
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