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Krudttønden og den jødiske synagoge. Med udgangspunkt i de dramatiske 13 timer 14. februar 2015, hvor
politiet jagtede gerningsmanden bag danmarkshistoriens alvorligste terrorangreb på Krudttønden og

synagogen i København, opruller Den perfekte terrorist politiets arbejde og efterforskning – og afslører nye
og skræmmende detaljer om Omar el-Husseins terrorplanlægning. Undervejs tages læseren med ind i en ellers
lukket verden, hvor forklaringen på gerningsmanden, Omar el-Husseins, skæbne skal findes blandt hidtil
uhørte stemmer i bandemiljøet på Nørrebro, hvor han voksede op. Det var herfra, at Omar el-Husseins liv
udviklede sig til at passe næsten lidt for godt på den profil, som myndighederne frygter, og som politiet i
disse år forbereder sig på at møde: ’Den perfekte terrorist.’ For den 22-årige Omar el-Hussein lykkedes med
det, som terrororganisationen Islamisk Stat havde propaganderet for, siden den i 2014 udråbte Kalifatet i

Syrien og Irak og gav tusindvis af især unge muslimske mænd en konkret sag at kæmpe for. Omar el-Hussein
lod sig tiltrække af den målrettede, farlige IS-propaganda på internettet. Han vendte det vestlige samfund
ryggen, planlagde et terrorangreb fra sin mors lejlighed på Østerbro og skaffede våben fra det kriminelle

bandemiljø, han var vokset op i. Bogen fokuserer på en af de største trusler i Europa lige nu: Når især unge
mænd fra bandemiljøet bliver militante islamister, der begår terror og bliver et wake up call for

myndighederne, der iværksætter den ene lovændring efter den anden for at forhindre flere angreb.
Spørgsmålet er, om politikernes tiltag stopper den næste terrorist i en tid, hvor truslen konstant er under
forandring? Og er politiet i dag – fire år efter terrorangrebet – bedre rustet til udfordringerne? Bogen er
baseret på omfattende journalistisk research samt interviews med myndighedskilder samt kilder i det

kriminelle miljø og giver den hidtil mest detaljerede oprulning af terrorangrebet, der rystede Danmark. Louise
Dalsgaard (f. 1988.) Cand. comm. i journalistik fra Roskilde Universitet. Retsreporter i DR Nyheder. Har
dækket terrorsagen fra Krudttønden, adskillige sager om Syrienskrigere og den seneste bandekonflikt i

København. Mette Mayli Albæk (f. 1988.) Retsanalytiker i DR Nyheder. Uddannet journalist fra DMJX. Har
dækket krimi- og terrorstof for Morgenavisen Jyllandsposten og siden DR, deriblandt de seneste års

terrorangreb i Europa. Natascha Rée Mikkelsen (f. 1974.) Cand comm. fra Roskilde Universitet. Har arbejdet
på forskellige programmer i DR og har i flere år beskæftiget sig indgående med bandekriminalitet og

Syrienkrigere, bland andet i dokumentarfilmen Islamisk Stats danske soldater.
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