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Flygtningen Olav Hergel Hent PDF Rikke Lyngdal er journalist ved Morgenavisen Danmark. Hun opholder
sig i en periode hos de danske styrker i Irak for at skrive om lejren, men kidnappes af en irakisk gruppe og
fremstilles på Al-jazeera og CNN som et gidsel, der dømmes til døden, hvis ikke den danske regering går ind
på gruppens krav. Hun når dog kun at få hugget det yderste led af lillefingeren, inden en af bortførerne, en
ung idealistisk dreng med drøm om et bedre liv for alle, får moralske skrupler og slipper hende løs. For at
redde ham fra gruppens hævn lyver hun og påstår, at hun selv slap fri fra sine bortførere. Hun bliver en

mediestjerne.

Men da Nazir, som den unge mand hedder, senere må flygte fra Irak og vælger Danmark, fordi han kender
Rikke, kommer vi til den virkelige nervepirrende gyser: Han genkendes som 'terroristen', og en sand klapjagt
indledes. Hergel fører os rundt blandt de laveste instinkter hos både presse og politikere, og man krymper sig

over beskrivelsen af Danmark som et lille rigt, selvglad land i moralsk opløsning.
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