
Jensen, Frank: Som et blik fra helvede 

People’s Press, 2014. - 607 sider 

Thriller, der følger den militante islamiske terrorismes uhyg-

gelige og labyrintiske vej til Europa. Handlingen følger op-

bygning af en terroraktion med mulig kulmination i Køben-

havn, og skildrer samtidig det intense efterretningsarbejde 

som finder sted i PET. 

 

 

 
Khadra, Yasmina: Sirenerne i Bagdad 
Gyldendal, 2008. - 250 sider 

Fortælleren lever en stille traditionel tilværelse i en lille ira-

kisk landsby. Et amerikansk angreb, der vanærer hans fami-

lie, får ham til at opsøge modstandsbevægelsen for at vaske 

skammen bort. Yasmina Khadra pseudonym for Mohammed 

Moulessehoul.  
 
 

 

Dauvillier, Loïc: Attentatet 

Tegner: Glen Chapron.  - Alvilda, 2013.  -  152 sider 

Tegneserie efter: Yasmina Khadra: L'attentat. Tegneserie - 

graphic novel. Den arabisk-israelske kirurg Amin Jaafari ar-

bejder sig efter et selvmordsattentat begået af hans egen 

kone gennem en lang og pinefuld erkendelsesproces frem 

mod en forståelse af den principielt uforståelige handling. 

 
 
Sifaoui, Mohamed: Bin Laden bag sløret 

Tegner: Bercovici. - Politisk Revy, 2010.— 100 sider 

Den eftersøgte bagmand til angrebene den 11. september, 

Osama bin Laden, fanges og forhøres. Under forhøret afslø-

res hans baggrund og motiver for at blive terrorist. 
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32.3 

De anstændige: Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt 

Gyldendal, 2013. - 497 sider 

Forfatterne tager med udgangspunkt i sagen om Salman Rushdie 

og Muhammedkrisen, fat på ytringsfriheden. De breder begrebet 

ud og tager på en rejse gennem historien, hvor der belyses emner 

som tolerance, politiske rævekager, islamisme, dydens vogtere, 

terrorisme og frygt, hvor netop frygten og den påtagede anstæn-

dighed udpeges som ytringsfrihedens værste fjende. 

 
32.3 

Ytringsfriheden til forvandling 

Hans Reitzel, 2013. - 224 sider 

Undersøger ytringsfriheden, hvilken rolle den spiller i det 21. år-

hundrede, og hvilke grænser der er for ytringsfriheden, formelle 

såvel som uformelle. 

 

 
34.38 

Jeg lever far: en personlig fortælling fra Utøya 

Politiken, 2012.—365 sider 

Dramadokumentarisk fortælling om terrorangrebet mod Oslo og 

Utøya den 22. juli 2011 begået af Anders Breivik. Far og datter, 

Erik og Siri, fortæller om den dag, det skete og om deres kamp 

for at rejse sig og komme videre i livet.  

 
 

98.15 

Napoleoni, Loretta: Islamisk Stat 

Tiderne Skifter, 2015. - 165 sider 

Om terrorbevægelsen Islamisk Stat og dens ligheder med og for-

skelle fra andre bevægelser som Al-Qaeda og Taleban, dens vidt-

gående ambitioner om at skabe et kalifat i Mellemøsten på tværs 

af eksisterende landegrænser og dens professionelle anvendelse 

af moderne teknologi.   
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Damsgård Andersen, Puk:  Ulvehjerter 

Politiken, 2011. -  233 sider 

Om terrorbevægelsen Islamisk Stat og dens ligheder med og 

forskelle fra andre bevægelser som Al-Qaeda og Taleban, dens 

vidtgående ambitioner om at skabe et kalifat i Mellemøsten på 

tværs af eksisterende landegrænser og dens professionelle an-

vendelse af moderne teknologi.  

 
99.4 

Yousafzai, Malala: Jeg er Malala 

Politiken, 2013. - 335 sider 

Malala Yousafzai (f. 1997) fortæller om, hvordan hun kæmpede 

for pigers ret til skolegang i Pakistan, og af den grund blev skudt 

i hovedet af Taleban. 

 

 

 
DeLillo, Don: Den faldende mand 

Lindhardt og Ringhof, 2008. - 238 sider 

Et bevægende vidnesbyrd om 9/11, den største katastrofe i 

USA's moderne historie, således som den opleves af en ganske 

almindelig New Yorker midt i begivenhedernes centrum og om 

konsekvenserne for ham og hans familie i dagene og årene efter.  

 

 

 
Flanagan, Richard: Den ukendte terrorist 
Tiderne Skifter, 2008.—279 sider 

Den sanseløse frygt for terrorisme, mediernes oppiskning af 

stemninger og lynjustits bliver til barsk virkelighed for en ung 

natklubdanserinde i Sydney, som efter et kort forhold til en 

mand, der mistænkes for planlægning af terrorangreb, pludselig 

opdager, at hun er landets mest eftersøgte person. 
 

 


