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Storm Orla Borg Hent PDF Morten Storm har en vild historie. Roden fra Korsør var kriminel og rocker i

Bandidos, før han som 21-årig konverterede til islam. Snart blev han religiøs ekstremist, fast besluttet på at
drage i hellig krig og ofre sit liv i kampen mod de vantro. I 2006 mistede Morten Storm med ét sin tro. Kort

efter besluttede han sig for at skifte side. Han lod sig hverve som agent af Vestens førende
efterretningstjenester og kastede sig ind i kampen mod verdens farligste terrorister. I seks år levede Storm et
bemærkelsesværdigt dobbeltliv: Det lykkedes ham, med livet som indsats, at komme tæt på inderkredsen i al-
Qaeda på den arabiske halvø, hvorfra en række dødelige terrorangreb blev planlagt og udført. Samtidig blev
han i hemmelige lejre trænet som dobbeltagent for PET, CIA og MI6, et job, som kulminerede i 2011 med
droneangrebet og drabet på topterroristen Anwar al-Awlaki i Yemen. I denne bog fortæller tre erfarne

journalister hele historien om Morten Storm. Den er baseret på Storms egen beretning, men forfatterne har
ikke taget hans ord for pålydende. De har med grundig research og et omfattende kildemateriale systematisk

undersøgt og dokumenteret, at Morten Storms historie er sand. Bogen er skrevet af de prisbelønnede
journalister Orla Borg, Carsten Ellegaard Christensen og Michael Holbek Jensen. De to førstnævnte stod som

medarbejdere på Morgenavisen Jyllands-Posten bag de første afsløringer om Morten Storms og PET’s
deltagelse i likvideringerne af internationale terrorledere. Artiklerne gav anledning til politisk debat om

svigtende demokratisk kontrol med efterretningstjenesterne. Morten Storm-sagen har også vakt international
opsigt. En række af verdens førende medier har beskæftiget sig indgående med sagen – fra CBS ’60 Minutes’,

CNN og ABC til The New York Times, The Washington Post, The Daily Telegraph, The Guardian, The
Independent, Süddeutsche Zeitung, Liberation og mange flere.

 

Morten Storm har en vild historie. Roden fra Korsør var kriminel og
rocker i Bandidos, før han som 21-årig konverterede til islam. Snart
blev han religiøs ekstremist, fast besluttet på at drage i hellig krig og
ofre sit liv i kampen mod de vantro. I 2006 mistede Morten Storm

med ét sin tro. Kort efter besluttede han sig for at skifte side. Han lod
sig hverve som agent af Vestens førende efterretningstjenester og
kastede sig ind i kampen mod verdens farligste terrorister. I seks år
levede Storm et bemærkelsesværdigt dobbeltliv: Det lykkedes ham,



med livet som indsats, at komme tæt på inderkredsen i al-Qaeda på
den arabiske halvø, hvorfra en række dødelige terrorangreb blev

planlagt og udført. Samtidig blev han i hemmelige lejre trænet som
dobbeltagent for PET, CIA og MI6, et job, som kulminerede i 2011
med droneangrebet og drabet på topterroristen Anwar al-Awlaki i
Yemen. I denne bog fortæller tre erfarne journalister hele historien
om Morten Storm. Den er baseret på Storms egen beretning, men
forfatterne har ikke taget hans ord for pålydende. De har med
grundig research og et omfattende kildemateriale systematisk
undersøgt og dokumenteret, at Morten Storms historie er sand.

Bogen er skrevet af de prisbelønnede journalister Orla Borg, Carsten
Ellegaard Christensen og Michael Holbek Jensen. De to førstnævnte
stod som medarbejdere på Morgenavisen Jyllands-Posten bag de

første afsløringer om Morten Storms og PET’s deltagelse i
likvideringerne af internationale terrorledere. Artiklerne gav

anledning til politisk debat om svigtende demokratisk kontrol med
efterretningstjenesterne. Morten Storm-sagen har også vakt
international opsigt. En række af verdens førende medier har

beskæftiget sig indgående med sagen – fra CBS ’60 Minutes’, CNN
og ABC til The New York Times, The Washington Post, The Daily
Telegraph, The Guardian, The Independent, Süddeutsche Zeitung,

Liberation og mange flere.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Storm&s=dkbooks

