Bogudgivelse:

40 NYE RAPPORTER OM SAMMENSVÆRGELSER
Står Disney bag massemord på lemminger? Blev Tordenskjold henrettet?
Er ex-præsident Clinton morder? Hvad er smølfernes hemmelighed?
Ny bog om konspirationsteoriernes farverige univers.
Hvem vidste, at John Wayne og Joseph Stalin var dødsfjender, og at den
sovjetiske diktator ved flere lejligheder forsøgte at ombringe Hollywoods
western-helt?
Eller at den græske skibsreder Onassis var en skruppelløs superskurk, der i
årtier udskiftede den frie verdens ledere, som det passede ham? Eller at Monica
Lewinsky-affæren hjalp Bill Clinton med at aflede justitsministeriets efterforskning af, om han stod bag mordet på Hillary Clintons elsker Vince Foster.
Og hvem var klar over, at filmselskabet Disney i 1958 iscenesatte et kynisk
massemord på hundredvis af uskyldige dyr? Eller at tegneserien Smølferne i
virkeligheden er et kommunistisk propagandaeksperiment.
At sammensværgelsesteorier gemmer på chokerende informationer om
verdens rette sammenhæng, kan man forvisse sig om ved at læse Lars Bugges nye
samling af konspirationsteorier. Som det var tilfældet med Konspirationteorier –
40 populære sammensværgelser, der udkom i 2003, blander forfatteren med løs
hånd de mest forrykte teorier med seriøse bud på historiske antagelser, der kunne
trænge til et kritisk eftersyn. Således er den italienske premierminister Silvio
Berlusconis forbindelser til den kriminelle loge Propaganda Due et
veldokumenteret faktum, og historien om soldaten Jessica Lynchs heltemodige
befrielse fra et irakisk fængsel er bl.a. af BBC blevet afsløret som rendyrket
propaganda fra Pentagon.
Danmark er ikke overrepræsenteret i sammensværgelsernes kulørte univers.
Men i Lars Bugges nye samling er der ikke desto mindre blevet plads til en række
hjemlige konspirationsteorier, som ikke lader deres amerikanske fætre meget
tilbage at ønske. Dobbeltmordet på Peter Bangsvej og likvideringen af Jane
Horney er en sand guldgrube for konspirationsteoretikere med interesse for
besættelsestidens mysterier. Bogen ripper også op i forretningsmanden Harald
Plums mystiske tredobbelte selvmord i 1929 og søsætter en kontroversiel teori om
Tordenskjolds død i 1720.
Forfatteren og foredragsholderen, cand. merc. Lars Bugge, har beskæftiget sig med
konspirationsteorier i en årrække. ”Flere konspirationsteorier” er hans anden
udgivelse om emnet og på internetsiden www.konspirationsteorier.dk uddyber og
supplerer han de konspirationsteorier, der er behandlet i hans bøger.
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