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Terroristen og Krigeren Mads Olrik Hent PDF På gaden foran et lille teater i København kæmpede to mænd
for deres liv. Den ene var bevæbnet med et automatvåben og opsat på at slå ihjel. Den anden ville stoppe ham

for enhver pris og endte med at betale den højeste. Mændene hed Omar El-Hussein og Finn Nørgaard.

TERRORISTEN OG KRIGEREN begynder dér, hvor Finn Nørgaard blev skudt foran Krudttønden, og spoler
tilbage. Den undersøger den vej, som de to hovedpersoner tog gennem livet og som bragte deres skæbner

sammen. Medierne kaldte Finn Nørgaards død tilfældig - men for menneskene omkring dokumentaristen var
det ikke tilfældigt, at det lige præcis var ham, der døde den dag.

Undervejs fortæller singlen om, hvad terror gør ved os og ved vores samfund – hvad der sker, når en politisk
overbevisning forvandler sig fra en tanke i hovedet til en brændende følelse i maven.
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