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Farligt Hans Jørgen Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Forestil dig, at al terror i Vesteuropa siden
årtusindeskiftet var sket Danmark. Altså angrebene i Madrid, London, på Utøya, Paris, Bruxelles, Nice og så
videre. Alt det – og enhver anden aktion på vesteuropæisk jord – flytter vi, i dette tankeeksperiment, til
Danmark. Så er spørgsmålet: Med al denne danske terror, hvad har så været mest farligt her i kongeriget –
trafik eller terror? Svaret er, at trafikken i samme periode har kostet fem gange så mange danskere livet, som
terror ville have kostet, hvis det hele var sket i Danmark. Død ved terror er ekstremt usandsynligt. Alligevel
giver det anledning til bekymring hos rigtig mange af os. Eller også frygter vi noget andet. Kriminalitet,

måske, giftrester i mad, p-pillers bivirkninger, epidemier, stråling, eller måske endda menneskehedens og hele
jordens undergang. I bogen FARLIGT tager vi på en rejse ind i en verden, hvor vi får afdækket, hvem der
fodrer os med frygt, hvilke greb de benytter, og hvad det er for mekanismer, der driver dem. Hvorfor er vi
mennesker mere end villige til at æde frygt, når vi får den tilbudt? Denne bog er ikke farlig. Til gengæld tør
vi godt love gys, gru og grin, samt en række værktøjer til at holde den mere irrationelle frygt fra døren.
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