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Twee jaar na zijn bestseller Oorlog om de Geesten pakt
Rudi Vranckx weer uit met een boek dat het Vlaamse publiek
zal fascineren. De VRT-reporter ziet hoe IS in Syrië
en Irak ten onder gaat. Maar het is niet omdat het Kalifaat
is platgebombardeerd, dat we straks wakker worden in een
veiliger wereld. Want hoe moet het nu verder met al die
extreem-religieuze strijders? Betekent een nederlaag ginder
meer terreur hier? Hoe rem je 'lone wolves' af? Is dit
het einde van de 'soft power'?
Er wachten ons harde tijden. En een wereld van grote
boosheid (zij op ons, wij op hen) en van angst voor 'de
uitheemse vijand' en het 'verlies van onze identiteit' (zie
ook Trump, Brexit, Wilders...). Maar lost het iets op om
op onszelf terug te plooien? Of is dit het einde van 'the
world as we know it'?
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