
Lektörsomdöme (innan det ersattes av Jan Bärmarks omdöme)
"Huvudspåret i Världsmästarna är kritik av islamism och av svensk invandringspolitik. Det finns 
frågor om kostnader, antalet invandrare jämfört med andra EU-länder, möjligheterna att anpassa och 
assimilera dem i det svenska samhället, asylsökande och passlöshet, analfabetism och kriminalitet, 
frågor som faller utanför ramen för politisk korrekthet för svenska politiker och svenska 
journalister. Världsmästarna i godhet, som Julia Caesar rubricerar de svenska beslutsfattarna, har 
genom sin valhänthet skapat  "ghetton", etniska enklaver i våra tre storstäder, dit alltför många 
asylsökande har sökt sig. Enligt henne har yttrandefriheten krympts ganska drastiskt, vilket har 
tvingat henne att ge ut den föreliggande texten på eget förlag. Julia Caesar är journalist till 
professionen och har tidigare publicerat ett flertal krönikor i dansk press."
/Per-Åke Walton

Boken finns på följande bibliotek:
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Läsarreaktioner på Adlibris.se:
Den viktigaste svenska bokutgivningen i modern tid  

Det här är ren dynamit. Boken överträffar alla mina redan högt ställda förväntningar. Med 
utomordentlig journalistisk precision, och en lite vassare tunga än jag hade trott, dissekerar 
Julia Caesar det mångkulturella samhället ur alla tänkbara aspekter. Resultatet är förödande. 
Världsmästarna lämnar ingen opåverkad jag lovar! Det är naturligt och ofrånkomligt att alla 
som betygsätter boken antingen ger den högsta betyg eller lägsta betyg, och ingenting 
däremellan. Resonemangen, logiken, statistiken och faktabakgrunden är sådant som vi 
antingen känner igen och minns, eller lätt kan verifiera. Språket är lättläst och medryckande. 
Det här är inte en bok för en specifik och avgränsad målgrupp, utan en bok som riktar sig till 
och tilltalar den stora breda allmänheten, oavsett bildningsnivå, inkomst, social tillhörighet, 
oavsett vilket parti man röstade på i senaste valet, ja oavsett det mesta. Den enda målgrupp 
som riskerar att sätta boken i vrångstrupen är de som har investerat allt för mycket av sig 
själva i det mångkulturella samhällsexperimentet. 

av Omar Filmersson, 2011-06-04 

Fantastisk bok!  

En mycket bra och sanningsenlig bok som beskriver det politiska samhällsklimatet i Sverige 
och det man inte får tala högt om. 

av DK, 2011-05-22 

Jag skäms som svensk  

Wow... detta måste vara höjden av okunskap. Boken är skriven av en totalt 
verklighetsfrånvänd, misslyckad, psykiskt illamående författare som uppenbarligen saknar 
något som helst sanningsnära perspektiv på verkligheten. Att så många läser den och 
skänker 5:or är... kan inte beskriva detta med ord. 

av Basar, 2011-05-01 

Suger!  

Det värsta jag har läst! 

av /Sune, 2011-04-12 

Mycket bra!  

Rekommenderas varmt! 

av Anders, 2011-03-18 

En väckarklocka  

Kan det verkligen vara sant?! Boken är en skrämmande redogörelse kring den svenska 
mångkulturen. De negativa kritikerna har bara ett att säga till sitt försvar - "rasism". 
Innehållet rår de dock inte på. Det är en välskriven och grundlig bok som alla 
sanningssökande svenskar borde läsa. 

av CH, 2011-03-10 

Lätt att leka med svenskarnas liv och välfärd.  

Vill nästan gråta av hur media och journalister hjälper politikerna med dessa fruktansvärda 
experiment på svenskarnas bekostnad. Varför gör så få något för att stoppa detta? Är vi så 
skrämda till lydnad och tystnad att vi låter oss våldföras på tills inget finns kvar? Att ge ut 



denna bok med smärtsamma sanningar är ett hjältemodigt försök att få fler att reagera och 
göra något. Tack Julia. 

av Mia, 2011-02-10 

Chockad  

Jag kan varmt rekommendera er att läsa boken, även om jag måste erkänna att jag faktiskt 
blev chockad över hur illa ställt det är. Men jag föredrar att inte blunda och möta världen 
som den är istället för att leva i en illusion då det är enda sättet vi kan förändra Sverige till 
det bättre.

av Johan Ericsson, 2011-01-27 

Alla borde läsa den  

Här förs den samhällsdebatt som är sorgligt frånvarande i Sveriges Riksdag. Mycket bra. 

av Birgit, 2011-01-15 

Fakta kan sällan döljas för alltid i en demokrati  

Många blir förstummat överraskade av sanningarna i boken. Själv fick jag som intelligent 
och etablissemangskritisk människa bara mina aningar bekräftade. (OK, vissa siffror och 
vissa av politikers och massmedias metoder att ljuga för folket och hota klarsynta individer 
var värre än vad tom jag hade föreställt mig.) Hursomhelst en OTROLIGT viktig bok i 
egenskap av sammanställd och avslöjande fakta som länge dolts för folket. 

av Erik, 2011-01-11 

Läs den!  

Berättar den brutala verklighet och det som inte får pratas om!!
Läs den! 

av Dan, 2011-01-06 

Tänkvärt  

Mycket bra bok som till skillnad från politiska uttalanden bygger på rena fakta och inte 
personliga åsikter.
Boken är faktaspäckad och lättförståelig. Det är en tjock bok, men den känns aldrig tråkig 
utan varje sida har någonting nytt att berätta.
Jag rekommenderar boken till alla som inte vill gräva sin egen grav, för alla som antingen 
har eller vill öppna ögonen. 

av Madeleine, 2011-01-05 

Den bästa bok jag läst!  

Jag kan likna det vid Neos val av färg på pillret i filmen Matrix. Tar du det röda pillret (ej 
läser boken) så kommer du vakna upp i morgon och tro det du vill tro. Tar du det blå pillret, 
dvs köper och läser boken så kommer författaren att visa dig hur djupt kaninhålet är. Kom 
bara ihåg, allt författaren kan erbjuda dig är sanningen inget mer. Tror man sig inte kunna 
hantera den så ska man inte läsa. 

av Martin, 2011-01-03 

Bland de bästa jag läst  

Detta är en av de mest tankeväckande, välunderbyggda och skrämmande böcker jag läst. 
Köpte därför flera stycken och gav bort i julklapp/decemberpresent till släkt och vänner. 



Rekommenderas starkt.
Läs och gå sen ut och engagera dig politiskt. 

av Leif, 2011-01-01 

Lysande!!!  

Mycket bra bok om vad den okontrollerbara invandringen kan leda till, ett måste för varje 
svensk att läsa. 

av Tore, 2010-12-31 

Ögonöppnare!  

Denna bok är en riktig ögonöppnare! Den avslöjar så många missförhållanden inom svensk 
media & politik!
Den borde vara ett självklart val för varje självständigt tänkande människa! 

av Lasse V, 2010-12-31 

Mycket läsvärd!  

En intressant inblick i dagens Sverige och hur vi ses på från utlandet. Mycket bra 
faktaunderbyggd och med bra källhänvisningar.

av Gunnar, 2010-12-31 

Absolut det bästa jag läst  

Köpte denna för ett par veckor sedan. Den är klart det bästa jag läst när det gäller sanningen 
om det svenska samhället.

Jag berättade om den vid julbordet när vi åt skinka. Så nu vill fler i släkten ha den. 

av Svensk_Pappa, 2010-12-31 

Hoppas många läser denna bok!  

En mycket bra bok som med väl underbyggda fakta belyser det demokratiska underskottet i 
Sverige av idag. Den politiska korrektheten har skapat ett medieklimat av konsensus och 
frånvaro av undersökande journalistik på ett flertal centrala områden som inte ligger långt 
efter totalitära staters journalistik. Hoppas att många läser denna bok och att vi kan 
återerövra demokratin i vårt land. 

av TT, 2010-12-31 

Lysande!  

En mycket välskriven, välformulerad, faktabaserad bok som media inte vill att du ska läsa. 
Det här alstret är ett måste! Utan tvekan det bästa jag läst i år. 

av Jessica Axelsson, 2010-12-31 

En riktig kioskvältare  

Detta är boken som inget Svenskt hem bör sakna, en kanonbok! 

av Riktig svensk skattebetalare, 2010-12-30 

KÖP NU!!  

En av de bästa böcker som jag någonsin läst. Ingen kan på ett så balanserat sätt avmaskera 
den misslyckade invandringspolitik som sju enade riksdagspartier för som Julia Cesar. 



av Matte, 2010-12-27 

Fantastiskt bra och intressant bok!  

Det är en tjock bok på 456 sidor, men jag kunde inte sluta läsa när jag väl börjat och jag 
trodde inte att det var så illa ställt i Sverige som läsarna får ta del av här, men all information 
är mycket väl underbyggd av fakta så det var ibland nästan lite skrämmande läsning.

Som många recensenter redan skrivit är det just denna typ av information som presenteras i 
boken som mörkläggs av de svenska politikerna och medierna så det är fantastiskt bra att 
Julia Caesar kommer med denna bok som motvikt till de politiskt korrekta medierna.

Jag kan mycket varmt rekommendera läsning av denna bok och sedan är det upp till var och 
en att bilda sig en egen uppfattning om hur verkligheten ser ut i Sverige idag!

Är det politikernas och mediernas tillrättalagda och skönmålande beskrivning av Sverige 
eller den beskrivning som Julia Caeser ger i boken som är den riktiga?

Läs "Världsmästarna: när Sverige blev mångkulturellt" och döm själva! 

av Bibliotekarien, 2010-12-26 

Rekommenderas!  

Alla som vill förstå vårt samhälle idag borde läsa denna.
Detta handlar inte bara om Sverige, det handlar om oss-om hela Europas framtid."Det 
mångkulturella samhället skulle ge frihet åt alla, istället har det blivit ett ofrihetens samhälle 
splittrat mellan olika grupper o minoriteter som alla fokuserar på sina egna fri och rättigheter 
utan hänsyn till de allmänna bästa" Träffande! 

av M, 2010-12-25 

Lysande!!  

Denna bok kommer att förändra synen på många saker och slå
hål på många myter.
Den belyser många aspekter i samhället som sopats under mattan. Den är välskriven, 
fullspäckat med fakta och en väckarklocka för inte bara Sverige-utan hela Europa.
Detta är en sanningsägare av stora mått, en modig kvinna, en revolutionär.Detta borde vara 
obligatorisk läsning för alla samhällsintresserade. 

av maggi, 2010-12-25 

"onyanserad bok"  

En gåta hur någon kan skriva det utan att skämmas?
Boken är fantastiskt bra!
Jag visste mycket av det som boken handlade om men för en vanlig
Svensk så kommer det att bli en ögon öppnare.
Läs även harning Sverige är Fantastiskt

av kungT, 2010-12-24 

Lysande  

Faktaspäckad, informativ och en helt nödvändig bok om mångkulturens Sverige. Korrekt, 
lättläst och en ögonöppnare. Boken förklarar också hur media har mörkat fakta för svenska 
folket. Man sträckläser den och sörjer det land vi en gång hade. 



av Rebecca, 2010-12-22 

Riktigt deprimerande  

För oss vanliga svenskar som betalar skatt, går till jobb varje dag trots vi känner oss lite 
slitna, som firar jul med släkt och vänner och som nästan aldrig blir upprörda för att vi läser 
vår morgontidning och där står vad som händer. Denna bok är något helt annat. Jag blir 
nästan förlamad av oro inför framtiden. Hur kan media mörka detta för ett helt land? Helt 
obegripligt. En riktig ögonöppnare 

av Stefan, 2010-12-22 

Nyttig!  

Fängslande och nyttig bok för alla svenskar att läsa. Jag vill bara bunkra upp med denna bok 
och ge till alla jag känner.

ps "besviken" pröva att läsa boken innan du skriver ditt tyck och tänk, verkligheten kan vara 
besvärlig ibland. 

av flickan, 2010-12-22 

Sanningen i en liten ask  

Boken som våra politiker inte vill att du ska läsa. Så mycket saker som tas upp i denna 
boken, borde varje svensk arbetande människa känna till, men tyvärr gör ALL vänstervriden 
media i detta land, allt för att dölja denna hemska sanning.

Rekommenderas varmt till dig som ännu inte fått en ögonöppnare.
Lär dig dessutom söka alternativ media/bloggar på internet om du vill läsa mer om detta 
vansinne.

Kunskap är frihet! 

av Allvetare, 2010-12-20 

Upprörd men inte förvånad  

Jag blir uppriktigt ledsen över att adlibris säljer en så uppenbart främlingsfientlig och 
onyanserad bok. Men man borde väl inte bli förvånad, det är tydligen okej i dagens Sverige 
att säga precis vad man vill om muslimer. Skulle vara intressant att veta ifall det finns en 
enda människa som känner (inte träffat ytligt utan faktiskt känner) en eller flera muslimer 
som läst den här boken och tycker den är bra. Satsar en slant på att det inte finns. Gå ut och 
lär känna ett par muslimer redan imorgon, din världsbild kommer tjäna på det! 

av besviken, 2010-12-19 

Fantastisk  

En väldigt spännande och viktig bok för objektivitet i debatten.
Boken skulle jag vilja rekommendera alla att läsa för att kunna få objektivitet i 
samhällsdebatten.
En spännande julklapp(Y) 

av Prox, 2010-12-16 

Äntligen  

Nu har den äntligen kommit - en mycket seriös och välskriven bok som kritiserar det man 
inte får kritisera i Sverige. Och gör det på goda grunder, allt är faktaunderbyggt med 



källhänvisningar.
Alla borde läsa den. Självt blir jag mest orolig - får det verkligen gå till så som det beskrivs i 
boken? Ja, tydligen!

av MJT, 2010-12-13 

Sanningen gör ont  

En högst nödvändig bok som varenda riksdagsledamot borde läsa. Dock kommer den 
alldeles för sent. Här är en del av förklaringen till dagens situation i Sverige. 

av Andreas, 2010-12-11 

Viktig samhällsgranskning  

Detta torde vara en av de viktigaste böcker jag någonsin läst. Skakande, upprörande men 
oumbärlig för att förstå det prekära läge som det svenska samhället befinner sig i. 
Rekommenderar den varmt till alla som vill få ett realistiskt alternativ till den politiskt 
korrekta verklighetsbeskrivning som dagens journalister hänger sig åt. 

av Tobias, 2010-12-10 

Omskakande  

Jaha, är det detta som politikerna och journalisterna med näbbar och klor försöker att dölja 
för oss skattebetalare? En större ögonöppnare till bok har jag aldrig stött på i hela mitt liv. 
Läsning anbefalles för alla som vill ta sig ur okunskapen och slänga skygglapparna! Nu 
måste tiden vara kommen för en sakdebatt. Handsken är kastad. 

av Elisabeth K, 2010-12-08 

Mycket bra!  

En saklig och kritisk analys av media, politiker, massinvandring och islam. Fullt förståeligt 
att hon skriver under pseudonym med tanke på hur anhängarna av "fredens religion" 
behandlar kritiker! 

av Magdalena P, 2010-12-06 

Rekommenderas  

Den mest skrämmande bok jag någonsin har läst, men ack så nödvändig, trots sitt 
mardrömslika innehåll.
En eloge till Julia Caesar. 

av Eva, 2010-12-02 

Mycket läsvärd!  

Äntligen någon som vågar...... 

av Eva, 2010-11-26 

Läs denna!  

Har läst din bok, köper en till för att ge bort. Äntligen någon som vågar skriva sanningen om 
detta ämne. Inte klokt att man ska behöva skriva under pseudonym. Lever vi inte i en 
demokrati?????
Jag är inte rasist, men tycker det gått för långt. 

av Maktlös, 2010-11-17 
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