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I en insiderberetning om Politiets Efterretningstjeneste sætter Jakob Scharf ansigt på mørkemændene, der i
tiden efter Muhammedkrisen konspirerede om massedrab på dansk grund. Han blotlægger PET-operationerne,
de kendte og de ukendte, og han portrætterer tjenestens dedikerede agenter og kunsten at hverve en meddeler.

Jakob Scharf går også bag om sagerne, der satte ham skakmat i tjenesten. Han fortæller om sin chefmission
og sit mandat til en modernisering af PET, der forvandlede den hemmelige tjeneste til en slagmark af sladder
og lækager, og han tager bladet fra munden i affæren om nødløgnen, der fældede ham. Efter syv år for PET.

Journalist Morten Skjoldager fører den tidligere efterretningschef gennem hans tid i PET. Baseret på
aktindsigter i stakke af retsdokumenter, PET- og politirapporter og interviews med kilder i politiet og i de
ekstremistiske miljøer tegner Morten Skjoldager det til dato skarpeste billede af truslen mod Danmark og
PET’s kapacitet til at imødegå den. Syv år for PET er en tankevækkende bog om terrorprædikanter og

gangster-jihadister og en påmindelse om, at kun falsk tryghed kan købes for penge.
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