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Fjenden i os selv Jan Guillou Hent PDF Klokken tre om morgenen slår Sikkerhedspolitiet til mod en række
familier i en forstad til Stockholm. Næste dag eksploderer nyheden om, at “al-Qaeda i Sverige” er
uskadeliggjort, og at landet er blevet reddet fra den største katastrofe nogensinde. Ni personer

varetægtsfængsles som terrorister, men derefter udbryder den store tavshed. Ingen ved, hvad der sker i
efterforskningen.

Politiinspektør Ewa Johnsén-Tanguy, der er ansat i bagmandspolitiet, får til sin overraskelse et nyt job,
nemlig at lede afhøringerne af de terrormistænkte. Dermed havner hun og hendes venner, bl.a. journalisten

Erik Ponti, på hver sin side i krigen mod terror.

FJENDEN I OS SELV gør op med de love, som siges at have til hensigt at beskytte demokratiet, men som i
virkeligheden skader demokratiet betydeligt mere end terrorismen gør.

At Guillou kan give baghjul til de fleste andre forfattere, der vil analysere den ny verdens(u)orden i
spændingsromanens form, er endnu engang bekræftet..

Jyllands-Posten

En forrygende tour de force ind i terrorlovenes kringlede, nye verden. .
Jydske Vestkysten

“Fjenden i os selv” er både spændende og interessant læsning, og samtidig er den et frygtindgydende indlæg i
debatten om den nye hellige krig mod “den verdensomspændende muslimske terror”.
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