Nová kniha o Baracku Obamovi a vůdčích ženách v jeho okolí - kniha je k dispozici ve Všeobecné
studovně na požádání u služebního pultu. Studovna je otevřena v pondělí až pátek od 9 do 22 hodin,
v sobotu od 9 do 19 hodin.

LEADING FROM BEHIND: The reluctant president and the advisors who decide for him
Ve druhé polovině roku 2012 vyšla kniha zabývající se analýzou Obamových schopností stát se
leaderem na základě jeho proher a výher, tedy právě v době, kdy prezidentská kampaň vstoupila do
své národní fáze, a stala se ihned bestselerem. Na rozdíl od Bílého domu, který líčí prezidenta jako
vizionářského vůdce, kniha Leading from behind ho vidí jako nerozhodného, náladového, často
paralyzovaného soupeřícími politickými názory. Mnoho vítězství, ale i proher bylo záležitostí silných
žen, které vládly často místo prezidenta – Nancy Pelosiové, Hillary Clintonové a Valerie Jarrettové (její
neobvykle silný vliv se stal i zdrojem konfliktu s politickými veterány strany).
Kniha se soustředí také na otázku, proč se dostal Obamův vztah s Izraelem na bod mrazu roky
předtím, než se setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Pojednáno je i o vztahu
prezidentovy poradkyně Valerie Jarrettové a manželů Obamových nebo o předsedkyni sněmovny
Nancy Pelosiové, která podle autora stojí za myšlenkou přístupnosti běžných občanů ke zdravotní
péči, tzv. ObamaCare. Důležitou kapitolou v jeho politice je i to, že odložil a zrušil třikrát misi mající za
cíl zabití Usámy bin Ládina, a poté se dopustil chyby, když dovolil tuctům vysoce postavených členů
al-Kajdy uniknout. Za povšimnutí stojí i fakt, proč zrušil dohodu o tajném rozpočtu s předsedou
sněmovny Johnem Boehnerem, která měla reformovat právo, radikálně snížit výdaje a redukovat
státní dluh bez zvyšování daní. Tématem je také otázka, proč je Obama zavázán udržet Erica
Holdera, a to i za pomoci lží a obstrukcí v Kongresu pokud jde o „Operaci: rychle a zběsile“, a
v neposlední řadě proč se Obama rozhodl postavit se tzv. Čajové párty.
Známý americký novinář Richard Miniter je autorem dvou bestselerů, mj. o 11. září 2001, několikrát
byl oceněn, a to hlavně za investigativní žurnalistiku.

