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 Maurice Chevalier sjöng på sin tid ”Thank Heaven for little girls” och jag är 

frestad att parafrasera fortsättningen så här: I synnerhet när de växer upp till socialt 

engagerade forskare och mormödrar med världsförbättrarambitioner och oro för 

sina barnbarns framtid. Som fallet är med den orädda och okuvliga Pia Hellertz. 

Och Pia Hellertz har slagit till igen. Nu med boken ATT LEKA GUD! 

Det är en elegant och smäcker liten volym utgiven av DSM – Debatt, 

Sanningssökande, Mediakritik (DeSaMek Publishing AB). Boken innehåller 

förvånansvärt nog hela 223 väldokumenterade sidor med en både imponerande och 

inspirerande rikedom av referenser, illustrationer och citat. 

Bokens underrubrik lyder: Om klimatdebatten, geoengineering och en ny 

världsordning. Och titeln bedrar inte: Den som jagar konspirationsteorier får här 

något att sätta tänderna i. Det är bara det att författaren verkligen grävt och 

dokumenterat, och hon vet vad hon skriver om. Så de som vill diskreditera henne 

får ett tufft jobb om de inte vill hemfalla åt omotiverat karaktärsmord, vilket ju 

visserligen är den taktik konspirationsförnekare vanligen tar till, när bevis och 

logiska argument tryter. 

För någon som jag, som studerat bokens teman under flera decennier, framstår 

boken som den mest fullständiga och bäst dokumenterade sammanfattningen på 

svenska jag sett hittills, av ett komplext och kontroversiellt ämnesområde. 

Jag kan bara rekommendera alla att läsa ATT LEKA GUD! Dess innehåll är 

alldeles för viktigt för att förbigås med tystnad. Det förtjänar att debatteras öppet 

och intensivt. Och det berör varenda människa på ett mer direkt och personligt sätt 

än de flesta vill tro eller erkänna. 

                                          Jens Jerndal, språkrör för ENHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken kan köpas från författaren - pia.hellertz@telia.com.  

Pris: 100 kr inkl. porto 39 kr 

Boken finns också att köpa på Bokus och AdLibris. 
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