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Fucking jøde! Martin Krasnik Hent PDF Martin Krasnik er elsket og hadet, frygtet og beundret. Som tidens
mest markante journalist og studievært deler han vandene. “Fucking jøde!” er efterhånden en lige så typisk

kommentar i hans mailboks som “fedt, Martin!” I denne bog fortæller han om sit arbejde som vært på
Deadline og om at være en offentlig kendt person. Han har altid sagt, at der ikke findes antisemitisme i

Danmark, men debatten om Mellemøsten og Martin Krasniks baggrund viste det modsatte. Han fortæller om
sin indre og ydre kalot. Om opvæksten som rødhåret brilleabe i den jødiske “ghetto” i København. Om sit
forhold til Israel. Om bedsteforældrene, der mødtes og blev gift i koncentrationslejren. Martin Krasnik er
kendt for at påpege modsætninger hos andre. Men hvad med hans egne? En benhård ateist, der forsvarer
retten til omskæring? En genert ballademager, der elsker opmærksomhed? Hvordan hænger det sammen?

”Mødet med Krasnik var værre end attentatforsøget.” Lars Hedegaard
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