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De onde kræfter Jørgen Misser Hent PDF Forlaget skriver: Få år efter den muslimske verdens afbrænding af
vores ambassader og flag pådrager en 60-årig dansker af jødisk afstamning sig hele den muslimske verdens
vrede. Han har i mange år arbejdet som agent for den israelske efterretningstjeneste, Mossad, og på den sidste

mission i Tunesien går det galt.
Hans kone og svigerfar hjemme i Danmark bliver brutalt myrdet, og han tager kampen op mod de muslimske

terrororganisationer, der har etableret sig i Danmark. Han må skille sig af med sit antikvariat og sin
virksomhed, og han drager med en flok ligesindede til den lille kattegatø, Hesselø, hvor han anlægger

fæstningsbyen, Zion, på øens højeste punkt, hvor også det gamle fyr er placeret.
Han åbner radiostationen "DEN FRIE STEMME", og med den som våben tager han nu kampen op mod den

snigende islamisme i Europa...
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