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I en levende biografi med kant og ukendte anekdoter går journalisterne Andreas Karker og Martin Hjort på
jagt efter kvinden med Inger-faktoren. Gennem mange timers eksklusive samtaler med Inger Støjberg og dem,
der kender hende bedst, tegner de et personligt portræt af en stille pige fra Hjerk i Sallingsund, der drømte om

at blive bedst til håndbold og længe fulgte sin mors råd om ikke at stikke næsen for langt frem. Af
ungdomspolitikeren fra Viborg, der var lige ved at give op, fordi hun hverken slog igennem i medierne eller i

systemet Fogh. Og af integrationsministeren, som efter fem uger på posten stod med hundredevis af
vandrende flygtninge på motorvej E47 - i et land, som først nu forstår, at man ikke kan putte sig i nord og

pudse glorien. 

Andreas Karkers og Martin Hjorts bog om Inger Støjberg er den første om dansk politiks nye store
personlighed.
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