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Projekt 

(Första bok) 

 

Tvångsförflyttning av Muslimer utan att tillåta Muslimska familjer slå rot i deras 

nya hem- land, är allt vad boken ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i 

Sverige1” handlar om. 

 

Det handlar om en bok som tydliggör sambandet mellan ockupation av 

Palestina, tvångsförflyttning av Palestinier och andra Muslimer i grannländer. 

En bok om behovet att sätta Mellanöstern i spillror, förinta Muslimska familjer 

i deras nya hem, exempelvis i Sverige. En bok för vars publikation utfärdades 

en dom2: 

”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker, skickat mail till 

tingsrätten, till olika myndigheter och till nyhetsredaktioner (brott) … mot 

bakgrund av detta finner tingsrätten att för närvarande inte är lämpligt med ett 

umgänge mellan barnen och Isa Musavi (Straff) … Isa Musavi härefter funderar 

på att ta ett steg tillbaka (underkasta sig – kapitulera) … hitta ett mer 

konstruktivt sätt (sluta skriva) att försöka lösa situationen (politisk 

ställningstagande) på”! Domare Daniel Eriksson 2017-09-27 

 

                                                           
1) https://kimyana.se/downloads/Tv%c3%a5ng-Sv-A5-Senast.pdf  
2) Stockholm, Södertörns Tingsrätt, målnummer MUFT11352 – 17, domare Daniel Eriksson 2017-

09-27. 

http://www.kimyana.se/
https://kimyana.se/downloads/Tv%c3%a5ng-Sv-A5-Senast.pdf
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Ocensurerad: 

 

 
 

Den dokumentbaserade boken ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i 

Sverige” förklarar den silkeslena förintelsen av Muslimer i Sverige, där de 

Muslimska barnen måste tvingas bort från allt vad en kärnfamilj är, därmed göra 

barnen främmande med sina rötter. De Muslimska barnen måste skiljas från sina 

föräldrar i tidiga ålder, oftast vid födseln, eller så fort som det bara går. 

http://www.kimyana.se/
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Boken förklarar hur den judiska intressen i ockuperade Palestina har fortsatt 

kringliggande städer och länder i spillror. Nu denna krigsdrabbade folkmassa 

ses som en potentiell till nya rikedomar av Europeiska storföretagare i form av 

konsumenter tillika tillverkare av produkter de själva konsumerar. 

 

På topp av det, ses tvångsförflyttningen som en potentiell inkomstkälla av stater 

i Europa för den inkomstskatt, arbetsgivaravgift, moms, och andra former av 

påtvingade skatter så som energiskatt etc. skatter som de vuxna migranterna 

generera så gott som vid ankomsten. 

 

Tänk om allt skulle vara så enkelt! Den fjärde generationens immigrant-turkar i 

Tyskland, Nederländerna och andra europeiska länder förespråkar det Erdoğan 

efterlyser rimmar illa med det Europeiska samhällena, där incest är en norm 

idag3! 

 

Det är nu politiker har insett sin ignorans för den hejdlösa tvångsförflyttningen 

och sveket mot det egna folket! 

 

Nu är det bråttom- bråttom. Nu känns det angeläget, med alla medel till hands 

och med järnhand, att distansera Muslimska barn från deras kultur, seder och 

bruk.  Muslimska barn MÅSTE hållas på avstånd från sina rötter. 

 

Det som skiljer sig med tvångsförflyttningen, tilltänkta slavar, från 1600 talets 

slavhandel är att denna gång behöver svenskar inte tillfångata afrikanska friska 

och starka unga män och kvinnor som skall säljas vidare till engelsmän och 

holländare. Denna gång de starkaste av denna folkmassa, unga friska Muslimska 

pojkar och flickor, självmant tar sig över älvar, sjöar och havet, öknen och 

skogen i ur och skur på fot för att nå Europa. 

 

De starkaste av dessa individer, med stark överlevnadsinstinkt når fram.  

 

Propagandan om det paradis Europa är, den lugna rena miljön, stilla och till ytan 

laglydigt samhälle är i sig en lockbete för mera folk att ta sig an utmaningen 

utan att vara tvungen till migration, att gå igenom allt fara för att nå Europa. 

 

Starka, friska, unga, nollemissions arbetskraft, med en oändlig hunger att börja 

bygga en framtid i det nya hemmet- landet. En arbetskraft som jobbar för slav 

                                                           
3) Lag i Frankrike med förbehåll att barnen fyllt 15! 

http://www.kimyana.se/
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summa inte bara för bristande kunskap om lagar och regler eller enfald men 

också av rent behov för att kunna överleva i det nya landet. 

 

Dessa unga och starka migranter behöver mat, är i behov av att anordna boende, 

hushållsapparater, möjligen bil, fritids och hobby och inte minst bilda familj och 

framtid. Hen behöver medel för att kunna förverkliga var och en av dessa 

nödvändiga behov för överlevnad. Välfärden är igång och tar form med tiden. 

 

- Vad kan slå fel i en kontinent, Europa, där medelsnitt för barnafödandet 

är 1.5 – 1.684? 

- Vad kan slå fel med alla dessa konsumenter i åldrar 15 – 25 år? Den 

ålder de flesta av dessa migranter är! 

- Vad kan slå fel för de Europeiska stater vad det gäller inkomster i form 

av inkomstskatt, arbetsgivaravgift och moms? 

- Vad kan slå fel för storföretagarna i form av unga starka arbetskrafter? 

- Vad kan slå fel för fabrikanter? 

 

Ju, religion! Övertygelsen som reglerar ens samspel med sina medmänniskor i 

samhället och inte minst konsumtionsvanor. 

 

Innan läsarna drunknar sig i allt hat och propaganda mot Islam är det viktigt att 

veta, komma ihåg de Kristnas och Judarnas religionsföreskrifter som reglerar 

deras samspel i samhället och konsumtionsvanor i Europa. 

 

Glöm inte det faktum att än idag är ”stening”, den judiska straffen för 

homosexualitet enligt Torah, men det är Muslimer som får lida tack vare 

målmedvetet judiskägda medier som har till uppgift med vinklade propaganda 

mot Islam. 

 

En får inte glömma att Judendomen förintade två städer, Sodom och Gomorra 

för 4000 år sedan, för den bottenlösa synden homosexualiteten är för dem. Glöm 

inte att homosexualitet är också en synd för den Kristna tron. Trots dessa är 

homosexualitet en norm i Europa och Muslimer den syndabock de troende Judar 

och troende Kristna behöver. 

 

                                                           
4) https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2021/sverige-bland-de-lander-i-europa-med-hogst-

barnafodande/  

http://www.kimyana.se/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2021/sverige-bland-de-lander-i-europa-med-hogst-barnafodande/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2021/sverige-bland-de-lander-i-europa-med-hogst-barnafodande/
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Påminner er om det faktum att judiska män kedjar sin fru5, då judinnor inte får 

skilja sig, byta sexpartner, vänsterprassla livet ut etc. dock är det Muslimer som 

får ta smällen för att vilja leva ifred med sin livspartner. 

 

Påminner er om judiska män som gifter sig med minderåringar men det är 

Muslimer som framhävs sådant på statsstyrda TV och medier6. 

 

Incest är nu en norm i dagens Europa, avskyvärd för människor med en gnutta 

moral, avskyvärd för mänskligheten även för Judar och Kristna, men det är 

Muslimer som får smällen då Muslimer, helt öppet, motsätter sig incest.  

 

Men det är brottslig i Sverige att vara hederlig och lämna sina barn, alla barn 

överhuvudtaget, vara ifred från perversa föräldrar- vuxna. 

 

Med mera …  

 

Trots allt faktum om Judendomen och de Kristna är ändå Islam och Muslimer 

som måste motarbetas och barnen tvångskonverteras! 

 

Åtgärd? 

 ”Kidnappning av Muslimska Barn för Tvångskonvertering.” 

 

Nu kan ni förstå varför avslöjandet av projekten kostade författaren, hans två 

barn! 

 

Nu kan ni förstå varför domare Daniel Eriksson lydde order och utfärdade 

domen: 

”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker, skickat mail till 

tingsrätten, till olika myndigheter och till nyhetsredaktioner (brott) … mot 

bakgrund av detta finner tingsrätten att för närvarande inte är lämpligt med ett 

umgänge mellan barnen och Isa Musavi (Straff) … Isa Musavi härefter funderar 

på att ta ett steg tillbaka (underkasta sig – kapitulera) … hitta ett mer 

konstruktivt sätt (sluta skriva) att försöka lösa situationen (politisk 

ställningstagande) på”!   2017-09-27 

 

 

 

                                                           
5) https://www.youtube.com/watch?v=_OczEtjzCQA&t=1089s  
6) Läs boken ”Klinisk Tortyr i Sverige” komponent fyra, sida 41 

https://kimyana.se/wp-content/uploads/2022/08/Klinisk-Tortyr-A5-Svenska.pdf 

http://www.kimyana.se/
https://www.youtube.com/watch?v=_OczEtjzCQA&t=1089s
https://kimyana.se/wp-content/uploads/2022/08/Klinisk-Tortyr-A5-Svenska.pdf
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Avslöjandet av projekten, gav upphov till världens enda ”Politiska Barnfångar” 

 
Kimiya Musavi 8,5 år och Kiyana Musavi 7 år vid gisslantagningen 

 

Boken lever nu sitt eget liv i världen, där världsmedborgarna, Muslimer i 

synnerhet, har fått bevis om den lögn och världslurendrejeri svenskarna håller 

på med för hatet mot Islam som religion och Muslimer som troende.  

 

Boken används nu av Stater i världen, medier och journalister som en trovärdig 

källa för att bevisa svenskarnas skenhelighet om barnens rättigheter, mänskliga 

rättigheter. 

 

Boken används nu som en trovärdig källa för att bevisa västerländska 

skenhelighet, rent av hyckleri hos båda västerlänningar och NGO:s, alla NGO:s 

så kallade utan gräns i alla möjliga disciplin, om barnens rättigheter- och 

mänskliga rättigheter. 

 

Den ovannämnda domen som beordrade gisslantagning av författarens barn 

används nu av Stater i världen för att bevisa svenskarnas falskhet om 

yttrandefrihet, en falskhet som nådde kulmen i och med den svenska homo-

pedofilen Paludan började bränna den heliga Koranen, sanktionerad av den 

svenska regimen. 

 

http://www.kimyana.se/
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Den ovannämnda domen som beordrade gisslantagning av författarens barn är 

ett ”bevis” om hur lyhörda och styrda de svenska domarna är, en dygd hos 

domarna där västerländska diktatorer kan lita på och räkna med när 

västerländska tyranner begår brott mot folkrätten. 

 

Under läsningens gång kommer ni bekanta er med mera dom som bevittnar 

lyhörda och styrda domare allt ifrån lägsta nivå, tingsrätten till den högsta nivå, 

Högsta Domstolen. 

 

Ska jag kalla det för ironisk, skrattretande eller rent av lurendrejeri när de 

svenska domarna skickas till andra länder för att föreläsa tillika utbilda om 

!o!Partiskhet och !o!Beroende!? Svenska domare har på sistone skickats till 

Azerbaijan, Armenien, Bosnien-Hercegovina …! 

 

Svenska domare samarbetar även med internationella brottmålstribunalerna7, 

som ICJ8, ICC9, tack vare lyhördheten och lätt styrda, hög korruptionsvilliga 

svenska domare. 

 

De korrupta svenska domarkåren, extrem hatfull mot Muslimer, domare som ser 

ner på de svarta Afrikaner med särskilt hat mot Somalier, domare som tycker 

Afrikaner, Mellanöstern och Asiater vara ociviliserade barbarer. Tänk själv hur 

en sådan person förgiftad av fördomar agerar, än värre dömer en annan. 

 

Svenska domare är bevisligen och onekligen !lämplig! som lyhörda och styrda 

domare för västerlänningar i Förenta Nationernas domstol ICJ och ICC! 

 

Därför står svenska domare högt på kurs hos västerländska stater när det gäller 

skyddande av krigsbrottslingar som George Wc. Bush, Tony Blair, Barack 

Obama, Hillary Clinton med flera, individer som begått fruktansvärda 

handlingar mot Muslimer i deras egna hem. 

 

Vid dags datum, 10 sep 2022, har ingen författare avslöjat Sverige systematisk, 

grundlig och utförlig som jag med stöd av spårbara dokument har gjort. 

                                                           
7) https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/internationellt-rattsligt-

samarbete/internationella-tribunaler-och-domstolar/  
8) International Court of Justice, är Förenta Nationernas främsta juridiska organ med säte i Haag, 

Nederländerna. 
9) International Criminal Court 

http://www.kimyana.se/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/internationellt-rattsligt-samarbete/internationella-tribunaler-och-domstolar/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/internationellt-rattsligt-samarbete/internationella-tribunaler-och-domstolar/
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… nu förstår ni varför mina barn (Kimiya och Kiyana) hålls gisslan av den 

Svenska Staten … 

 

Trots gisslantagna barn, beslagtagna tillgångar, handelsförbud, löneutmätning, 

förbjuden vård, bortkopplade el- i lägenheten, husarrest utan att vara lagförd etc. 

har den svenska regimen inte kunnat förhindra spridningen av boken i världen. 

 

Nu har boken fått ett eget liv som används flitig av Muslimska nationer som en 

sann källa till det projekt som har pågått i Sverige sedan tre decennier. 

 

Den svenska regimen trots gisslantagna författarens barn, har inte kunnat tysta 

avslöjandet av projekten ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn” i och 

utanför Sverige. 

 

Sverige brukar inte fängsla10 sina dissidenter och den enda utvägen nu, är 

lönnmord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10) Allt för att spela helgon! 

http://www.kimyana.se/
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En får inte glömma! 

 

Glöm inte det faktum att allt dessa festligheter ”Tvångsförflyttning och 

Tvångskonvertering” av Muslimer, finansieras med hjälp av det skatt staten 

redan har drivit in. Nya företag startas, manskap anställs av båda nybildade 

företag och inte minst av myndigheter för den infrastruktur tvångsförflyttning 

och tvångskonvertering kräver. 

 

Med andra ord betalar medborgarna skatt för att tjäna skatt! Utan att tänka för 

en ynka sekund om allt komplikation denna tvångsförflyttning och 

tvångskonvertering kan skapa i framtiden båda för de inhemska och utländska 

grannar som nu är tvingad till att leva sida vid sida. 

 

Funderingar 

Är det inte logisk att klippa bort cancern, spara skatten och bespara lidandet för 

andra? 

 

Är det inte logisk att sluta vara med i EU11 för en avgift av 53 464 000 000 

miljarder kronor för enbart år 2022?  

 

Är det inte logisk att sluta finansiera terror12 och mord av BARN och kvinnor 

hos andra nationer genom den statliga organisationen SIDA13 som slukar 1.14 

procent av landets BNI (BruttoNationalInkomst), motsvarande 

58 000 000 000 miljarder kronor för enbart år 202014? 

 

                                                           
11) Utgiftsutveckling för Sverige i EU 

https://www.regeringen.se/4a73db/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037a2e37b/utgiftsomr

ade-27-avgiften-till-europeiska-unionen.pdf  
12) Studera dokumentbaserade boken ”Klinisk tortyr i Sverige”, komponent 7- sida 84, som förklarar 

om mekanismen för kolonisering av sinne- psyke och själ, nationell och internationell. 

https://kimyana.se/wp-content/uploads/2022/08/Klinisk-Tortyr-A5-Svenska.pdf 
13) SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency - Styrelse för Internationellt 

Utvecklingssamarbete) https://openaid.se/  
14) https://openaid.se/ Här kan du se beloppen, när, till vem och för vilket ändamål svenskt statligt 

bistånd har betalats ut sedan 1998. 

http://www.kimyana.se/
https://www.regeringen.se/4a73db/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037a2e37b/utgiftsomrade-27-avgiften-till-europeiska-unionen.pdf
https://www.regeringen.se/4a73db/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037a2e37b/utgiftsomrade-27-avgiften-till-europeiska-unionen.pdf
https://kimyana.se/wp-content/uploads/2022/08/Klinisk-Tortyr-A5-Svenska.pdf
https://openaid.se/
https://openaid.se/
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Är det inte logisk att förhindra Miljöpartiet15 tvinga på makthungriga 

Socialdemokraterna att stänga av ett fullfungerande kärnkraftverk för 

31 000 000 000 miljarder kronor? 

 

Var det inte mer logisk att förhindra Maud Olofsson16 från en internationell affär 

där det svenska folket gick back 37 500 000 000 kronor? 

 

Hundratals andra exempel kan skrivas här, affärer som slösade/slösar bort 

miljardtals kronor av det svenska folkets samlademedel och på liknande sätt 

hundratals funderingar en kan undra, Varför? 

 

Varför ställa upp för ”Tvångsförflyttning och Tvångskonvertering av 

Muslimska Barn”!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15) Miljöpartiet för att stänga av ett fullfungerande kärnkraftverk, ett år i förtid, tvingade 

makthungriga Socialdemokraterna att olovligen betala 31 000 000 000 miljarder kronor ur folkets 

samlademedel till det tyska bolagen EON. Allt för att behålla makten! 

https://motvindsverige.org/har-tyska-eon-fatt-31-miljarder-for-att-stanga-ringhals-i-fortid/  
16) Maud Olofsson, partiledare för Center partiet i Sverige, även näringsminister 2006 – 2010 som 

trots alla statliga utredningar som hade varnat för en förlust affär, köpte det holländska energibolaget 

NUON. 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/ku-anmalning/davarande-naringsministerns-hantering-

av-vattenfall-abs-forvarv-av-nuon_H0A12B460A  

http://www.kimyana.se/
https://motvindsverige.org/har-tyska-eon-fatt-31-miljarder-for-att-stanga-ringhals-i-fortid/
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/ku-anmalning/davarande-naringsministerns-hantering-av-vattenfall-abs-forvarv-av-nuon_H0A12B460A
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/ku-anmalning/davarande-naringsministerns-hantering-av-vattenfall-abs-forvarv-av-nuon_H0A12B460A
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Produkt ”slav” 

(Andra bok) 

 

Den bild Iranska kvinnor drar för sina landskvinnor är en nation av lättlurade 

åsnor. Den dagen de Iranska kvinnorna inser vargen i åsnekostym, så är de redan 

uppätna och smälta sedan länge! 

 

Andra boken förklarar hur den svenska rättsväsenden i samklang med symfonin 

för slaveri, förbereder varenda en individ för maximalt produktivitet, även 

barnen. 

 

Den dokumentbaserade boken förklarar den kvicksand som drar ner Muslimska 

kvinnor till avgrunden för varje steg kvinnorna tar, den ”Systematisk våldtäkt 

av Muslimska kvinnor i Sverige17”. 

 

Detta gäller inte individerna nämnda i dessa två böcker men det finns gott om 

Iranska kvinnor, Muslimska kvinnor från hela världen, som vittnar om våldtäkt, 

sexuellförnedring, trakassering, hot, misshandel, för att tvinga fram tystnad om 

det som verkligen pågår i den skyddade boende den svenska regimen anordnar 

för Muslimska kvinnor, innan den våldtagna Muslimska kvinnans plötsliga död 

(mord) förklaras som ett tragiskt självmord. Ett tragiskt självmord på grund av 

depression förorsakad av före dettas förföljelse! 

 

Ingen ens höjer på ögonbrynen annat än mera hat riktad mot föredettingen, en 

Muslim! 

 

Boken ”Svensken är dum enligt Langroudi, Iransk kvinna18” förklarar steg för 

steg tillvägagångssättet för kidnappning av Muslimska barn för 

tvångskonvertering där alla myndigheter/tjänstemän, precis alla, vet att de inte 

har några bevis som helst, men är obligerad att producera, fabricera, förfalska 

bevis, lämna falska intyg etc. 

 

Boken, med hjälp av en verklig händelse, tar upp allt som försiggår inom 

rättsväsenden, allt ifrån händelseförloppet- förhör på plats- till Högsta 

                                                           
17) Nu är det dags att informera världen om den ”Systematiska våldtäkten av Muslimska kvinnor 

i Sverige”. 
18) https://kimyana.se/wp-content/uploads/2022/08/Manual-A5-Svenska.pdf 

http://www.kimyana.se/
https://kimyana.se/wp-content/uploads/2022/08/Manual-A5-Svenska.pdf
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Domstolen. Boken nöjer sig inte med den proceduren hos den svenska 

rättsväsenden men också tar upp konversation med den svenska regimen, 

brevväxling, med hänsyn till Regeringsformen tolfte artikeln, paragraf 9 andra 

stycke19 och den svenska riksdagen, Konstitutions Utskottet för regimens brott 

mot Grundlagen samt brott mot Brottsbalken. 

 

Boken med stöd av ljudinspelningar bevisar hur advokaterna i en vårdnadstvist 

tillåts av de svenska domstolarna att ljuga i rättssal. Systematisk lögn under 

sammanträden i tingsrätten trots dokument som bevisar lögnen på plats, allt i 

linje med ”Projekten” tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige. 

 

De svenska domstolarna tillåter advokaterna lämna falskt intyg utan 

konsekvens! De svenska domarna jobbar aktivt för att stoppa sanning komma 

fram under sammanträden i tingsrätten, allt i linje med ”Projekten” 

tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige. 

 

Varför tror ni domarna bokstavligen ”vägrar” hålla parterna under 

sanningsförsäkran20 (ED), trots skriftlig begäran om att avlägga 

sanningsförsäkran!? Varför tror ni att den svenska domarkåren förhindrar 

sanning komma fram i en rättssal? 

 

Varför tror ni den manliga parten i en vårdnadstvist inte har rätt till advokat21? 

 

Boken ”Svensken är dum enligt Langroudi, Iransk kvinna” kartlägger den cirkus 

den svenska rättsväsenden- lyhörda, styrda domare och domstolar är. En fasad 

för internationellt lurendrejeri som nu är av med masken inför öppna ridåer.   

 

Denna cirkus, svenska domstolar, samarbetar även med ICJ, en FN organ, och 

ICC som är utanför FN organisationen dock inrättad med flersidig 

                                                           
19) ”Om det finns synnerliga skäl, får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller 

lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas. Lag (2010: 1408).” 
20) I dessa mål har domare förnekat ”Sanningsförsäkran”! 

Ä6361 – 18, Ä6364 – 18, Ä6166 – 18, ÖÄ10054 – 18, Ö6582 – 18, T 112 – 20, T4626 – 20, Ö2620 

– 20 Varför vill en domare inte få veta om dokumentsgrundade sanningar? 
21) I dessa mål har domare skrivit i protokollen att författaren Isa Musavi inte har rätt till advokat 

medan Staten representerades av Åklagare, en domare och tre nämndemän som hade fått order att 

döma skyldig ”oavsett”, oavsett alla dokument som stödde författarens version. 

Ä6361 – 18, Ä6364 – 18, Ä6166 – 18, ÖÄ10054 – 18, Ö6582 – 18, T 112 – 20, T4626 – 20, Ö2620 

– 20, T1275 – 20, Ö1575 – 20, Ö1530 – 20, Ö2374 – 20, T261 – 21, T1197 - 21 

http://www.kimyana.se/


Lönnmördad för …   www.kimyana.se  

16 
 

överenskommelse med olika nationer- Romstadgan, en organisation som ligger 

utanför Förenta Nationernas organ men på begäran av FN:s säkerhetsråd skall 

kunna inledda förhör, bevisupptagning, tvångsmedel under förundersökningar 

etc. 

 

Denna cirkus, i och med boken, är nu ”Den Nakna Kejsaren” inför världen. 

 

Den nakna Kejsaren bedriver silkeslen förintelse av Muslimer under skydd av 

det svenska domstolsverket, kamouflerad under dom.  

 

Det svenska domstolsverket, allt ifrån tingsrätten till Högsta Domstolen, har 

genom gisslantagning av en författares barn bevisat hur lyhörda och styrda de 

svenska domarna är, en dygd västerländska diktatorer kan lita på och räkna med 

för att kuva rebeller som Gaddafi. 

 

Den svenska regimen trots gisslantagna författarens barn, har inte kunnat mörka 

avslöjandet och förhindra spridandet om partiska, statsstyrda och korrumperade 

domstolsverket- domare, åklagarmyndigheten- åklagare och polisen vars 

produkt är livslängd ”SLAV”. 
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Silkeslen 

(Tredje bok) 

 

En teflon diktator där Schweiziska klockor förlorar färg inför svensk precision i 

lurendrejeri. 

 

Den tredje boken ”Klinisk Tortyr i Sverige22” undervisar konsten om en sann 

tyrann, en behjälplig svensk handbok för länder som Saudiarabien, Sudan, 

Somalien, Eritrea, Egypten etc. 

 

Diktaturens sju grundläggande element, det som omvandlar ett land till teflon 

diktator, förklaras med hjälp av denna dokumentbaserade boken med början att 

kartlägga skenheligheten om ”demokratisk vald regim” i Sverige, den första 

komponenten i dessa grundläggande element. 

 

Sedan förklaras hur regimen, den styrande organ, varenda ett av partierna 

oavsett partipolitiken, håller strypgrepp om folket genom påtvingad skatt i 

samverkan med allmosan kallad bidrag, ur just den påtvingade skattekistan. 

 

Den dokumentbaserade boken förklarar ”Lagen om 

Tjänstemannaansvarsfrihet”, en garanti som avskriver allt ansvar om regelrätt 

brott en tjänsteman begår mot Muslimer i linje med projekten 

tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige är. 

 

Regelrätt brott som censureras av statliga medier, samma medier som i tre 

decennier propagerat för hat mot Islam och Muslimer. Medier vars anställda av 

rädsla om sådana domar jag har fått, gisslantagna barn, lyder enbart order om 

mörkning, mediearbetare vars karriär hänger på lydnad.  

 

Statsstyrda medier har även till uppgift att förstärka eller censurera- mörka det 

som pågår inom rättssfären mot Muslimer i Sverige. Därmed spelar medier en 

nyckelroll i diktatorsymfonin i Sverige vars medarbetare handplockas noggrant 

av regimen i Sverige som det är förklarad i boken som komponent fyra. 

 

                                                           
22) https://kimyana.se/wp-content/uploads/2022/08/Klinisk-Tortyr-A5-Svenska.pdf  

http://www.kimyana.se/
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Sedan är det rättssfären, polis- åklagare- och domstolar som kartläggs i 

komponent fem i boken. Schablon förundersökning, schablon åtal och schablon 

dom mot Muslimer förklaras under rubrik ”Kliché” i denna bok. 

 

Komponent sex tar upp vikten av alla föreningar, de dolda legosoldaterna, vars 

uppgift är att iscensätta en våg mot den plan skuggregeringen vill fösa folket till, 

utan att politiker ska stå för belastning. Sedan kommer skuggregeringen genom 

politiker framställa föreningarnas vilja som folkets, vars vilja är eliten obligerad 

att bejaka! 

 

Den sjunde komponenten talar om konsten, mekanismen SIDA23 för 

”kolonisering av medborgarnas sinne- psyke och själ” båda nationellt och 

internationellt. Detta grundläggande element, SIDA, är grundstenen till den 

goda rykte Sverige åtnjuter inom världsarenan.   

 

Det som ingen kände till med denna komponent, SIDA, var dess aktivitet i 

bildande av terrororganisationer, terrorceller, spionnät hos värdländer. Detta 

faktum är bevisad med sannenliga, dokumentstödda exemplar i boken. 

 

Det som är intressant med den tredje boken är det faktum att Ryssland förbjöd 

organisations, SIDA.s, verksamhet ett par veckor efter utgivningen. Om det 

hade något med boken att göra vet jag ej, men den svenska terrororganisationen 

SIDA förbjöds ”efter” publikationen inte en sekund innan. 

 

Personligen gläds jag över två punkter utifrån beskrivningen i boken som blev 

en valfråga 2022. Den ena handlade om karlhamnsverket där miljöpartiet 

utnyttjade Socialdemokraternas makthunger till just miljöförstörelse och det 

andra handlade om kriminalvården då jag efter beskrivning påpekade att ”Även 

namnet är hycklande” som svensken är i grunden. 

 

Boken knäcker koden om den silkeslena diktator Sverige är. 

 

Andra Världskriget vände till seger för de allierade efter att nazisternas 

Enigma24 knäcktes! 

 

                                                           
23) SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency - Styrelse för Internationellt 

Utvecklingssamarbete) https://openaid.se/ 
24) Enigma var Nazi-Tysklands krypteringsmaskin. 
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Röda Korset  

 

1) På 1200 talet valde de Kristna korsfararna det hårda kriget i 

Mellanöstern. 

 

2) På 1600 talet valde de Kristna korsfararna det lömska kriget, skickade 

präster till Afrikanska byar, bearbetade känslan av fredligsinnade 

besökare för att erövra afrikanska byar, städer och land, förslavade 

afrikanerna utan egna blodspillan genom krig. 

 

3) 400 år senare, nu i samtiden, väljer de Kristna korsfararna att ta det 

mjuka kriget, skickar Röda Korset till Mellanöstern, dock med samma 

agenda. 

 

Så; 

För att avslöja dessa (Röda Korset) korsfarares verkliga agenda, erövring, 

skickade jag mina dokument till Röda Korset i Sverige, 2021, och bad de om 

hjälp att hitta mina gisslantagna barn. Jag bad dem om samma form av den 

lömska hjälpen de bedriver hos Muslimer; att lokalisera en författares 

gisslantagna barn i Sverige. Gisslantagen för boken ”Tvångskonvertering av 

Muslimska barn i Sverige”. 

 

Jag fick inga som helst hjälp, för att göra en lång historia kort. 

 

Men, det som var intressant för mig var det faktum att de fokuserade enbart på 

tre dokument utav de sju dokumenten jag hade skickat till den svenska Röda 

Korset. 
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Det första dokumentet talade om ”Dina barn är inte placerade” vilket i sig 

betydde det att det inte fanns lagliga grunder för kidnappningen av Kimiya och 

Kiyana, därmed statlig människorov baserad på hatet mot Islam och Muslimer. 

 

Ocensurerad: 
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Det andra dokumentet talade om ”nedlagd (förtal om) barnmisshandel” ett 

beslut efter konstens alla lagar och regler och föreskrifter, förundersökningar 

och intervjuar, därmed statlig människorov baserad på hatet mot Islam och 

Muslimer. 

 

Ocensurerad: 
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Det tredje dokumentet talade om ”gemensamvårdnad sedan 2012”, vilket i sig 

betydde det att Staten har gjort sig skyldig till brott mot frihet och frid25: 

10 § genom försök, förberedelse eller stämpling till 

människorov, människohandel, grov människoexploatering eller olaga 

frihetsberövande och för underlåtenhet att avslöja eller förhindra ett sådant brott. 

Ocensurerad: 

 

                                                           
25) Brottsbalken, fjärde kapitlet, första paragrafen ”Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar 

in ett barn med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa … döms för människorov till 

fängelse, lägst fyra och högst arton år”. 

http://www.kimyana.se/
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Kliché 

Kidnappning av Muslimska barn för tvångskonvertering fejkas 

genom vårdnadstvist, så kallad !Barnens Bästa!, typisk svensk kliché där det 

svenska Röda Korset tvivlade inte på och lagt sig platt. 

 

Därmed kan vi med bevis i hand, utan rimlig tvivel, anta att den svenska 

definitionen av barnens bästa är inget annat än ”Tvångskonvertering”. 

 

Schablon åtal! 

- Alla Muslimer i fejkad vårdnadstvist i Sverige är kollektivt åtalad för 

Obestämda omständigheter, Obestämda risk, Obestämda brott för lika 

Obestämda ändlös framtid! 

 

Ljuger jag? 

Här får ni en ocensurerad schablon åtal26 från november 2021. 

Jag behöver tillägga att det var det andra av sitt slag mot mig. Den tidigare 2019.  

 

Glöm inte det faktum att alla försök till fabricering av brott mot mig har än idag 

varit fruktlösa för den svenska regimen då det aldrig handlade om något brott 

annat än regimens, poliserna, åklagare och domarnas sjuka hjärna och hat mot 

Islam och Muslimer. 

 

Jag behöver markera att alla åtal, försök till fabricering av brott, handlar om ett 

par förtal, ärekränkning som jag har med stöd av dokument bevisat de vara just 

medvetna förtal, ärekränkning, förföljelse för religion, Islam, jag tror på och för 

mina skriftliga avslöjande. 

 

Dokument som bevisar den svenska regimens medvetna förtal, ärekränkning, 

förföljelse … är redan registrerad hos olika myndighet beroende på frågan sedan 

2016. 

 

Jag behöver påminna er att bevisbörda ligger på den som åtalar, inte den åtalade. 

 

Kammaråklagare Ronak Råbe, målnr. AM-141117–20; 

”Att det på grund av särskilda omständigheter (aldrig nämnd 

vilka omständigheter!) finns risk (aldrig nämnd vilka risker!) för att Isa Musavi 

                                                           
26) Denna form av schablon åtal är en rutin mot alla Muslimer i Sverige, kollektivt. 
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kommer att (aldrig nämnd när i framtiden!) begå brott (aldrig nämnd vilka 

brott!) mot, förfölja eller på annat sätt (aldrig nämnd vilka andra sätt!) 

trakassera skyddspersonerna (aldrig nämnd skyddad för vad27?) Sekretess A, B 

och C.” 

 

Ocensurerad: 

 

                                                           
27) Vill påminna er om mål nummer MUFT11352 – 17, jag inte får se mina barn för de böcker jag 

har publicerat i Sverige. Domslutet finns på slutet av boken under rubrik ”dokument”. 

http://www.kimyana.se/
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Som läsarna kan bevittna, jag är anmäld och lagförd för: 

- Särskilda omständigheter !? Vilka!? 

- Finns risk  !? Vilka!? 

- Kommer att  !? Framtiden!? 

- Begå brott  !? Vilka!? 

- Annat sätt  !? Vilka? 

- Skyddspersonerna !? Skyddad för vad? 

 

Skyddad för vad när domen talar om inga umgänge för skrivna böcker! 

 

Anteckningar på dokumenten talar om ”Oskyldighetspersumtionen” som är en 

nationell och internationellt lag som antecknad. 

 

Undrar om Saudi Arabien vågar anmäla sina författare på detta sätt? 

Obestämd på alla aspekt, ändå dömd på alla punk! 
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Schablon dom! 

 

- Alla Muslimer i fejkad vårdnadstvist i Sverige är kollektivt dömda i 

förväg utan att ens ha begått brott där domarna, helt öppet, intygar att 

”Muslimer inte ens behöver ha begått brott tidigare!”. 

 

Ljuger jag? 

Här får ni en ocensurerad dom från maj 2019, byggd på sådant åtal nämnd i 

föregående sida. 

 

En domare, Malin Wiktor, i Sverige förverkligar det styrande organens 

(regeringens) politiska mål genom rättsövergrepp dock tillsynes i enlighet med 

alla konstens- demokratins regler! Fast fullt olagligt även med svensk måttmätt. 

 

Domare, Malin Wiktor, Södertörns tingsrätt- Stockholm, målnr. Ä 6385 – 19  

I domskälen intygar tydligt och klart att: 

 ”Det finns inget krav att förbudspersonen innan ett 

kontaktförbud beslutas, ska ha begått brott mot skyddspersonerna …”!? 
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Ocensurerad: 

 
 

Anteckningar på dokumenten talar om ”Oskyldighetspersumtionen”, en 

nationell och internationellt lag. 

 

Vad tror ni? 

 Skulle Saudi Arabien vågat utfärda en sådan dom mot sina 

författare? 

http://www.kimyana.se/
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Schablon tvist! 

- Muslimska barn i en fejkad vårdnadstvist, projekten om 

”Tvångskonvertering” är nekad rätt till Barnkonvention, i detta fall, 

artikel 2:1 – 2:2 – 3:1 – 6:1 – 8:1 – 8:2 – 9:1 – 9:3 – 9:4 – 14:1 – 14:2 

– 16:1 – 16:2 – 18:1 – 19:1 – 36 – 37. 

 

Läsarna ska ha i åtanken Röda Korsets dokumentering, när domare Henrik 

Fieber, frånsett andra bevisbara LÖGNER i protokollen, skriver: 

 ”Reglerna i barnkonvention gäller inte Muslimer i Sverige.” 

 

 
Samtidigt vill jag påminna läsarna om den svenska grundlagen 

- Tryckfrihetsförordningen28 

- Yttrandefrihetsgrundlagen29 

                                                           
28) Tryckfrihetsförordningen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105  
29) Yttrandefrihetsgrundlagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469  

http://www.kimyana.se/
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469
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Ocensurerad: 
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- Kimiya och Kiyana i en fejkad vårdnadstvist, projekten 

”Tvångskonvertering”, är nekad rätt till Barnkonvention artikel 2:2 

”Konventionsstaterna ska säkerställa att barnet skyddas mot 

alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrarsställning, 

verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.” 

 

Solnas Tingsrätt, målnummer T 261 – 21, domare Patrik Alm 26 januari 2021: 

 ”Reglerna i barnkonvention gäller inte Muslimer i Sverige.” 

 

 
 

Ni kommer väl ihåg den första domen 2017? 

”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker, skickat mail till 

tingsrätten, till olika myndigheter och till nyhetsredaktioner (brott) … mot 

bakgrund av detta finner tingsrätten att för närvarande inte är lämpligt med ett 

umgänge mellan barnen och Isa Musavi (Straff) … Isa Musavi härefter funderar 

på att ta ett steg tillbaka (underkasta sig – kapitulera) … hitta ett mer 

konstruktivt sätt (sluta skriva) att försöka lösa situationen (politisk 

ställningstagande) på”!   2017-09-27 
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Schablon P.E.N30! 

 

- Muslimsk författare i Sverige är nekad rätt till Förenta Nationernas 

artikel 19, medan den svenska PEN utdelar pris till fängslade 

journalister i Saudiarabien!? 

 

På svenska PENs hemsida står det ”Svenska PEN försvarar det fria ordet”! 

Kan en nation vara mer skenhelig? 

 

Förenta Nationernas mänskliga rättigheter, artikel 19: 

”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna 

rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och 

sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av 

gränser.” 

 

Behöver jag påminna er om domen som håller Kimiya och Kiyana gisslan för 

just faderns publicerade böcker sedan 27 september 2017? 

 

Den svenska regimen trots gisslantagna författarens barn, har inte lyckats med 

att tysta avslöjandet om projekten och produkten av Muslimer, slaveri, väst har 

tänkt sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30) www.svenskapen.se  
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Kollektiv husarrest 

 

Påminner er om andra Världskriget som vände till seger för de allierade efter att 

nazisternas krypteringsmaskin Enigma31 knäcktes! 

 

Nu efter dessa tre dokumentbaserade böcker är det lätt att förstå- därmed röja 

den svenska regimens32 falskhet i allt de gör och i allt de lagstiftar. Det kan också 

fungera som en ledstjärna för alla de projekt den svenska regimen stödjer 

internationellt. 

 

Lagen om ”skydd mot hedersrelaterad brottslighet33” är inget annat än kollektiv 

husarrest för Muslimska barnfamiljer där den svenska regimen för inga orsak 

som helst förbjuder Muslimska barnfamiljerna att lämna landet. 

 

Med denna lag behöver den svenska regimen inga lagliga orsak som helst annat 

än hat och enbart hat mot Islam, lögner och mera lögner om Muslimska 

barnfamiljer för att få tid att hjärntvätta Muslimska barn. 

 

Denna lag är i sig ett brott som bryter mot Förenta Nationernas konvention om 

Mänskliga rättigheter artikel 13: 

2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att 

återvända till sitt land. 

 

Lagen om kollektiv husarrest av Muslimska familjer strider också mot Förenta 

Nationernas konvention om barnens rättigheter artikel 16: 

1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt 

privat- och familjeliv. 

 

Läsarna har redan bevittnat olagliga ingripanden i barnens privata- och 

familjeliv baserade på rent brottsliga34 grunder i två böcker. 

                                                           
31) Enigma var Nazi-Tysklands krypteringsmaskin. 
32) Idag, 11 september 2022, behöver jag anmärka att; 

Med svenskar, i detta sammanhang, menas det socialistiska partierna, de så 

kallade röda i politisk färg, Socialdemokraterna, Olof Palmes parti; Miljö Partiet, de gröna 

fascisterna; Liberalerna, sekterisk krigare; homosexuella politiker i båda riksdagen och inom den 

svenska regimen, är de som driver projekten ”kidnappning av Muslimska barn för 

tvångskonvertering” hårdast. 
33) https://regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/okat-skydd-mot-hedersrelaterad-brottslighet/  
34) Med facit i hand godtyckliga är fel ord, det är rent brottsliga ingripande. 
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Nu som en åtgärd mot framtida avslöjande i ämnet, kan den svenska regimen 

utan att behöva gå igenom allt dessa process, nämnda i två dokumentbaserade 

böcker, åberopa hederligheten som brott, en orsak för att kunna förhindra 

Muslimer att som familj flytta sig fritt i världen. 

 

Muslimer i Sverige får inte ens gå på semester som en familj! 

 

Hederlighet som Muslimer är kända för, är nu ett brott i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kimyana.se/


Lönnmördad för …   www.kimyana.se  

34 
 

Systematisk Våldtäkt 

 

Systematisk våldtäkt av Muslimska kvinnor i Sverige 

Regelrätt krigshandling mot Muslimer i Sverige 

 

Elfte mars 2020, klockan 10:32, e-mejl till rikspolischefens kansli: 

 ”Ryktet har pågått länge om ”sexuella tjänster mot fri lejd för 

Muslimska kvinnor”. 

Jag väljer att lämna denna anmälan genom rikspolischefens 

kansli, då hans direkta beslut om utredning eller mörkning avgör ärenden, nu 

när jag har vittne, ej offer själv, som påstå sig bevittnat detta. 

”Sexuella tjänster mot (gynnsam) dom” kommer att beskrivas 

utförlig i facklitteraturen ”Klinisk Tortyr i Sverige35” med rikspolischefens goda 

minne.” 

 

Här och nu har jag två Afghanska kvinnor som är extrem ångerfull över det de 

har gjort mot sina barn och extrem deprimerade för de sadistiska våldtäkt två 

domare har utsatt de för. 

 

Systematisk våldtäkt av Muslimska kvinnor i Sverige är mörkad än idag 6 

sep -2022 ... dock efter breven uppdagades minst två domare med byxorna inne 

i deras kvinnliga klienter36 som hade fått gynnsam dom! Nu var det natura 

betalningen som gällde.  

 

Det är inte bara Muslimska barn som måste tvångskonverteras men också 

Muslimska kvinnor måste vanhedras, genom den systematiska våldtäkt 

Muslimska kvinnor utsätts för. Ett sexobjekt när Muslimska kvinnor luras till att 

lita på svenskars hyckleri om kvinnofriheten. Ett sexobjekt för tjänstemän i 

!skyddad boende!, för poliser, åklagare och inte minst domarna i Sverige.  

 

Proceduren är sådan som, när en Muslimsk kvinna luras in till skyddad boende, 

utsätts den Muslimska kvinnan till gruppvåldtäkt. 

 

                                                           
35) Jag utformade facklitteraturen ”Klinisk Tortyr i Sverige” på annat sätt, så det är här jag informerar 

om ”Sex mot gynnsam dom”. 
36) https://samnytt.se/domare-hade-sexfest-med-tonarsflickor-i-tingsratten/  
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I början, efter våldtäkten, manar tjänstemännen den våldtagna Muslimska 

kvinnan till förstånd, sedan hotas den våldtagna Muslimska kvinnan till tystnad. 

Stegen därpå är ryktesspridning om den våldtagna Muslimska kvinnan inte vill 

hålla tyst om våldtäkten. Misshandel är det näst till sista åtgärd som den 

våldtagna Muslimska kvinnan utsätts för, innan den våldtagna Muslimska 

kvinnans plötsliga död (mord) förklaras som ett tragiskt självmord. 

 

Ett tragiskt självmord på grund av depression, en depression där alla medier per 

automatik förklarar som ett resultat av familjetrauma. Ett familjetrauma som 

pågår inom Muslimska familjer för heder! Behöver jag spinna mer!? 

 

Ingen i världen höjer på ögonbrynen, ingen tjänstemän ställs till svars, inga 

medier skriver om detta … men en till Muslimsk familj är förintad37, och ett par 

till Muslimska barn omvandlad till livslängd slav …  

 

I Sverige kidnappas barn för tvångskonvertering trots barnkonventionen artikel 

åtta38, och Muslimska kvinnor våldtas i detta krig mot Islam trots den 

humanitära rätten, folkrätten. 

 

Den svenska regeringstjänstemän använder våldtäkt av Muslimska kvinnor som 

ett medel i krigsföring mot Islam som man gjorde i Mogadishu mot de Kristna 

kvinnorna i Somalia. 

  

Det är ett regelrätt krig etablissemangen, genom den svenska regimen, bedriver 

mot Islam och Muslimer i alla front i Sverige. Som vanligt är det kvinnor och 

barn som uthärdar det hårda smällen, likt alla andra krig under hela 

mänskligheten. 

 

Sverige bedriver ett fullskaligt lömskt krig där Muslimska kvinnor våldtas 

framför deras män … detta är möjligt när hederslösa Muslimska män inte vågar 

röra en fena. 

 

Det svenska regimens krig mot Islam och Muslimer är mångsidig och den 

angriper näringen till fortsatt Islam, Kvinnor och Barn. Detta svenska krig 

                                                           
37) Ironisk nog den Muslimska mannen gifter sig om med en yngre kvinna, tillverkas ett par till 

Muslimska barn för denna slaverimaskin. 
38) ”Konventionsstaterna åtar sig att respektera barnets rätt att behålla sin identitet innefattande namn 

och släktförhållanden.” 
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försöker torka Islam från roten, törsta ihjäl Islam som man försökt i Karbala 

öknen för 1400 år sedan. 

 

… och Sverige brukar inte fängsla sina dissidenter. Den enda utvägen nu, 

lönnmord ... 
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Straff 

Straff för allt dokumentbaserade information är gisslantagna barn än så länge: 

”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker, skickat mail till 

tingsrätten, till olika myndigheter och till nyhetsredaktioner (brott) … mot 

bakgrund av detta finner tingsrätten att för närvarande inte är lämpligt med ett 

umgänge mellan barnen och Isa Musavi (Straff) … Isa Musavi härefter funderar 

på att ta ett steg tillbaka (underkasta sig – kapitulera) … hitta ett mer 

konstruktivt sätt (sluta skriva) att försöka lösa situationen (politisk 

ställningstagande) på”! Domare Daniel Eriksson 2017-09-27 

 

 
 

Nu inser ni varför Kimiya och Kiyana ÄR världens enda ”Politiska Barnfångar”. 

 

Den svenska regimen har genom gisslantagning av en författarens barn bevisat 

hur falsk Sverige är om barnens bästa, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, 

religionsfrihet etc…  

 

… lönnmord kommer när det kommer men jag är glad över de 

dokumentbaserade böcker jag lämnar efter mig ... 
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