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Hånden Hans Jørgen Bonnichsen Hent PDF Tidligere chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen åbner i denne
meget aktuelle bog døren til sit eget liv, som han for første gang nogensinde åbnede PET´s dør for

offentligheden.

Det er historien om en dreng, der voksede op i grænselandet med sårene fra 2. verdenskrig helt inde på livet.
En ung mand, der flirtede med venstrefløjen og om politimanden fra Rejseholdet, som endte i PET. En mand,
der har taget turen fra 2. verdenskrig over Den Kolde Krig til vore dages krig mod terror - en tur, han i dag

forholder sig både kritisk og reflekterende til.

Et af hans liv og virkes ledetråde er ondskab og ondskabens karakter, der ligger i os alle. Hans Jørgen
Bonnichsen har mødt ondskaben i alle dens afskygninger, og han fortæller os, at vi ikke må vende ryggen til.

Kun ved at stå ansigt til ansigt med det onde kan vi få det til at gå væk.

Bonnichsens afdæmpede indtrængende stil og livslange insisteren på et tolerant menneskesyn ofte med
påvisning af forudgående omsorgsvigt bag forbryderen gør stort indtryk. En spændende sympatisk bog med

appel til erindringslæsere med interesse for politiarbejde. - Lektørudtalelsen.
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