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Overvåget Glenn Greenwald Hent PDF Hele historien om manden, der afslørede den amerikanske stats

masseovervågningsprogram, der involverer it-giganter som Facebook, Google og Apple, og er blevet kaldt
historiens hidtil største overvågningsskandale. Glenn Greenwald, den undersøgende journalist der først bragte

historien om Edward Snowden, NSA og USAs overvågninger af landets borgere i den engelske avis The
Guardian, kommer nu med bogen, der gennemgår hele sagen om USA's massive overvågninger af både egne
og udenlandske borgere – herunder den hemmelige overvågning af europæiske politikere. Udover at give

overblik over og indblik i hele NSA-skandalen bringer bogen også nye oplysninger frem i lyset –
oplysninger, som Edward Snowden eksklusivt har videregivet til Glenn Greenwald, blandt andet omkring
omfanget af private virksomheders meddelagtighed i overvågningen. Greenwald, der har dækket NSAs
overvågninger og teleselskabernes rolle i over ti år, er den eneste journalist, der har modtaget samtlige af

Snowdens dokumenter, som han løbende offentliggør i The Guardian.
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