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Goplernes nat Thomas Wivel Hent PDF Forlaget skriver: Historien i den provokerende satirekrimi ´Goplernes
nat´ tager udgangspunkt i en række gådefulde mord, der fører handlingen videre til et opgør imod

ekstremisme på alle niveauer. Fra fundamentalistisk terror og islamisme til den opportunistiske højrefløj, fra
det mørke Pegida til de speltspisende kulturradikale. Ingen går ram forbi, når Thomas Wivel hudfletter tidens
turbulente tilstand.  Gopler invaderer pludselig Danmark fra alle fronter. Hvad er det for nogen bløddyr, hvad
vil de, og hvordan hænger de sammen med terror i Paris og i Danmark? Hvordan truer de vores forfatning og
ytringsfrihed? Hvorfor er forfatteren til bogen mon blevet dræbt af sin egen forlægger, og hvordan er han i
stand til at beskrive mordet på sig selv? ´Goplernes nat´ er således både en kriminovelle og et kampskrift fra
demokratiets yderste forpost, der udfordrer rammerne for, hvad man i satirens navn kan tillade sig at gøre grin

med.  
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