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kyndige journalisters og tvreporteres gentagne bevidstløse snak om ´det muslimske tørklæde´, som om
tørklæder først var opfundet i 1700-tallet, og som om der ikke var i titusindvis af utilslørede muslimske

kvinder i verden, satte Benny Andersen sig ned og skrev denne bog, hvor han ønsker at nuancere og korrigere
en række af de ting, der skrives om muslimer og Islam. Også de evindelige generaliseringer, hhv. ´kristne´ og

´muslimer´ tager han fat i.

Hvad menes der med muslimer, er shia eller sunni, alawitter, salfister eller hvad? Og ligesådan med ´kristne´,
menes der lutheranere, katolikker, Indre Mission, Jehovas Vidner, metodister, de sidste dages hellige,

pinsekirken, baptister eller hvad? Disse og en række andre emner bliver behandlet gennem interviews med
nogle af de mennesker, der har et førstehåndskendskab til integration og digte og erindringer skrevet af

Benny Andersen selv.
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