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Terrorcellen fra Vollsmose Kaare Gotfredsen Hent PDF Under en storstilet politiaktion natten til den 5.
september 2006 anholder Politiets Efterretningstjeneste ni unge mænd i betonbyggeriet Vollsmose. Gennem
mange måneder har en civilagent infiltreret en formodet islamistisk terrorcelle, der i vrede over Irakkrigen og
Muhammedtegningerne downloader bombemanualer, fremstiller sprængstof og taler om at bombe Folketinget

og Jyllands-Posten.
PET’s muldvarp har samlet beviser for alt.
Men har han også været lidt for hjælpsom?

Journalist Kaare Gotfredsens bog om terrorcellen fra Vollsmose er en udførlig, prisvindende dokumentarisk
bog om den første store terrorsag i Danmark i tiden efter 11. september. Det er en overrumplende fortælling
om PET’s hemmelige kamp mod terror. Og om hvervningen af en hjemmeværnsmand med svære psykiske og
økonomiske problemer, der konverterer til islam og gør det til sin mission at optrevle Odenses islamistiske

undergrund.

Bogen er baseret på adgang til materiale fra domstole og politi, efterladte dokumenter samt stribevis af
interviews med kilder tæt på sagen. I bogen står personer tæt på agenten frem og fortæller, hvordan han helt

siden sin ungdom har været kendt for at overdrive og opdigte historier om sig selv.
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