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BESKRIVNING

Drev som ödelägger och förstör. Intriger, skvaller och vänner som sviker. Smutskastning och rena lögner i
ett allt hätskare debattklimat. Sammandrabbningar med nätaktivister och våldsamma strider i sociala
medier. Aktörer som hungrar efter makt och skrupelfria karriärister som är beredda att sälja ut sin heder
för att plocka en politisk poäng. En fantasieggande thriller från filmskaparna i Hollywood? Inte alls. Bara
konsekvenserna av en till synes harmlös tjeckisk tv-intervju, där författaren Katerina Janouch den 9
januari 2017 gav sin bild av Sverige. Det som följde saknar motstycke i svensk mediehistoria.Debatten
som uppstod ruckade Åsiktskorridoren och fick självaste statsministern Stefan Löfven att ta avstånd. Det
här är berättelsen om vad som hände sen under året som följde."Jag hade begått kardinalsynden att måla
upp en mörk bild av den humanitära stormakten och för det fick jag betala ett högt pris. Många undrar om
det är värt det? På det blir svaret ett tveklöst ja. Blotta tanken på att leva i lögn ger mig panik. Jag förstår
inte hur man står ut med att hålla tyst när man ser att samhället håller på att gå sönder. Jag försöker
förändra genom att säga ifrån och påtala de problem jag ser. Att ljuga gör bara allting värre. Det är våra
politiker och det trasiga Sverige ett levande bevis på."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bilden av Sverige : en personlig resa - bokus.com

Vi kallar mat "skitgod", prioriterar inte familjen och har ingen författningsdomstol. Stig-Björn Ljunggren,
statsvetare som undervisar nyanlända ...

Berggren breddar bilden av det gamla Sverige - gp.se

Katerina Janouch kom till Sverige från dåvarande Tjeckoslovaken när hon var tio år gammal. Hennes far
var författaren och kärnfysikern Frantisek Janouch som ...

Cantwell: Är miljonmutorna sanna bilden av Sverige? | Aftonbladet

SAMHÄLLE Samhälle Är Malmö våldtäkternas huvudstad i Europa? Det frågar sig brittiska BBC.Bilden
av Sverige har förändrats och plötsligt ...
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