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Andreas von Bülow,1969-94 socialdemokratisk ledamot av tyska förbundsdagen och 1980-82 minister för
teknologi och forskning i Helmut Schmidts regering, bestrider på det bestämdaste den officiella versionen.
Noga går han igenom alla dess orimligheter - från de arabiska flygelevernas otroliga tekniska precision via

luftförsvarets uppseendeväckande passivitet till hur nästan allt bevismaterial så småningom kunnat försvinna.
Och han ställer en rad ofrånkomliga frågor, av vilka den viktigaste är: Inträffade dåden inte misstänkt lägligt
för regeringen Bush? Utan medverkan av säkerhetstjänsterna hade en sådan operation enligt honom inte varit
möjlig. Och spåren leder oundvikligen till deras nätverk och framförallt CIA. Denna bok har blivit en stor

bestseller i Tyskland och hittills sålt i 100 000 exemplar.

I sin nya bok synar den svenska journalisten författaren och debattören Nina Björk det liberala
frihetsbegreppet delvis som ett svar på den osakliga respons hon fick av de liberalt sinnade för sin förra bok

Drömmen om det röda. Spine may show signs of wear. Den internationella terrorismen och
säkerhetstjänsternas roll. Författaren belyser en stor del av alla de frågetecken som finns i den officiella

versionen av vad som hände den 11 september.
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Learn vocabulary terms and more with flashcards games and other study tools. Arkivbild från
fängelseanläggningen Guantánamo. The account of President Bushs. September by Andreas Von Bulow
Pages can have notes highlighting. He will lead the CIA with independence and integrity always honoring
our nations intelligence professionals. Det bestämde CIA och så blev det. What Happened Inside the Bush
White House and Washingtons Culture of Deception. Köp CIA och 11 september av Andreas Von. Det är

även en dag då konspirationsteorierna kring 911attackerna.
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