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Julian Assange - WikiLeaks: I krig for sandheden Sophie Radermecker Hent PDF I krig for sandheden
dokumenterer omhyggeligt Assanges liv. Forfatterne ligger eksklusive, aldrig-tidligere-offentliggjorte ting

frem fra dybdeborende undersøgelser af Julian Assange, WikiLeaks organisationen og dens mest
kontroversielle aktiviteter.

Nye og interessante afsløringer fra kilder tæt på Assange, heriblandt hans familiemedlemmer i Australien,
præsenteres. De alvorlige svenske sex-anklager mod Julian Assange er undersøgt til bunds. Assanges ide, om
hvordan teknologi kan bruges til at kontrollere magten og hemmeligheder hos regeringer og den globale elite,

er udforsket i alle detaljer.

"... læseværdigt og underholdende ... giver en grundig gennemgang af den fascinerende iværksætterhistorie,
som den uregerlige australier har skabt", Børsen 4 stjerner.

"Ingen krimiforfatter kunne skrive så godt som virkeligheden omkring Assange, og det er dette kultfænomen,
der naturligvis danner en bro mellem læserens nysgerrighed og virkelighedens næsten mere betagende skær ...

En rigtig spændende bog". Bogsyn

"... værd at læse", Ekstra Bladet
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