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Truslen indefra Morten Skjoldager Hent PDF Med udgangspunkt i de nyeste og mest alvorlige terrorsager
opruller bogen, hvordan den islamistiske terror slog rod i Danmark. Undervejs tages læseren helt ind i de
moskélokaler, drengeværelser og chatrooms, hvor unge muslimske mænd har ladet sig lokke til at bedrive

hellig krig mod det land, de er vokset op i. Bogen fokuserer på de konkrete personer, miljøer og
begivenheder, som har skabt grobunden for de danske terrorister, og gør det i en dramatiseret og medrivende
form som det kendes fra for eksempel bøgerne om Blekingegadebanden. Undervejs blotlægges forbindelsen
mellem de danske terrorsager, ligesom deres kontakt til Al Qaeda og andre organisationer lægges frem. Alt i
bogen er baseret på omfattende journalistisk research hos danske og udenlandske kilder, hvilket bringer
læseren tættere på fænomenet end dagspressen tilnærmelsesvist har været i stand til. Bogen indeholder

oplysninger, som må formodes at skabe stor interesse i dagspressen, herunder konkrete oplysninger, som PET
hidtil har hemmeligholdt.

 

Med udgangspunkt i de nyeste og mest alvorlige terrorsager opruller
bogen, hvordan den islamistiske terror slog rod i Danmark.

Undervejs tages læseren helt ind i de moskélokaler, drengeværelser
og chatrooms, hvor unge muslimske mænd har ladet sig lokke til at
bedrive hellig krig mod det land, de er vokset op i. Bogen fokuserer
på de konkrete personer, miljøer og begivenheder, som har skabt
grobunden for de danske terrorister, og gør det i en dramatiseret og
medrivende form som det kendes fra for eksempel bøgerne om

Blekingegadebanden. Undervejs blotlægges forbindelsen mellem de
danske terrorsager, ligesom deres kontakt til Al Qaeda og andre
organisationer lægges frem. Alt i bogen er baseret på omfattende
journalistisk research hos danske og udenlandske kilder, hvilket

bringer læseren tættere på fænomenet end dagspressen



tilnærmelsesvist har været i stand til. Bogen indeholder oplysninger,
som må formodes at skabe stor interesse i dagspressen, herunder

konkrete oplysninger, som PET hidtil har hemmeligholdt.
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