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hævnens og hadets hjuler bogens titel på dansk. Undertitlen er et slogan af skuespilleren og

historiefortælleren Vigga Bro: "Lad os fortælle de historier, som stikker deres små kæppe i hævnens og hadets
hjul".

Bogen tager tråden op fra Fredsforlagets første udgivelse "Den s å k a l d t e krig mod terror", hvor
konklusionen er, at terrorisme kun bekæmpes gennem en langt større engageret politisk deltagelse og ved at
gå ad tilgivelsens og forsoningens vej. Vores tanker - eller mangel på samme - skaber fremtiden. Og vi må

sætte lys på det vi ønsker.
Bogen er på engelsk, fordi den henvender sig til den store internaionale bevægelse for forsoning og tilgivelse
i verden. Samtidig lægger den op til Fredsforlagets tredje udgivelse "Hvad gør vi ved terrorisme?", som er

kvækernes budskab til politikerne i EU om hvordan terrorisme bekæmpes med fredelige midler.
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