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Øje for øje Egon Clausen Hent PDF Med udgangspunkt i en retssag mod en ung, sort mand i en lille by i
Texas tegner Egon Clausen et billede af den kristne fundamentalisme, der spiller en ikke uvæsentlig rolle i
udformningen af USA's politik i vore dage. Bag dødsdommen af den unge mand viser der sig at ligge nok så
meget gammeltestamentlige forestillinger - »øje for øje og tand for tand« - som selve lovparagrafferne. Bogen
tegner et billede af et samfund, der styres af værdier og begreber, som i de flestes forestillingsverden hører en

fjern fortid til. "Hvis der er én bog, som George W. Bush ikke ønsker at læse, er det Øje for øje - En
beretning fra det modernes bagside. Forfatteren og P1-journalisten Egon Clausens bog er ikke opbyggelig
læsning for de gudfrygtige amerikanere, der lever deres liv med spændt bibelbælte og revolverhane. Den er

nemlig et sjældent set konsekvent stykke kultur- og religionskritik, hvor sydstaternes kristne
fundamentalisme blotlægges i al sin skingrende skøre og endeløst uhyggelige magt og vælde. I sin yderst

tankevækkende bog, der samtidig er spændende som en kriminalroman, kalder Egon Clausen fænomenet for
ånden fra Texas. Man mærker den i nakken." Klaus Rothstein, Weekendavisen
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