
På förekommen anledning meddelar jag det s jä lvk lara ,  som var och en som tänker efter 
l i te borde kunna inse :  

Det är inte jag som är pseudonymen Ju l ia Caesar som skr iv i t  boken Vär ldsmästarna !  Jag 
har a ldr ig någonsin skr iv i t  någont ing under pseudonym och kommer hel ler a ldr ig att  göra 
det .  Jag skr iver ju var je dag ,  år ut och år in ,  öppet här på min blogg ,  hur kan man då vara 
så dum att man tror att jag p löts l igt  sku l le skr iva en bok under ett påhittat namn? 

Dessutom borde den som är en aning uppmärksam och har förmåga att tänka l i te längre 
än näsan räcker också veta (e l ler ta reda på) :  jag är inte " journa l is t  med lång er farenhet 
f rån medievär lden" ,  som " Ju l ia Caesar sägs vara .  Inte hel ler är jag uppvuxen i  Sver ige ,  som 
hon/han! 

Jag skul le hel ler a ldr ig b logga om asy l-  och migrat ionsfrågor anonymt på någon annans 
b logg (som " Ju l ia  Caesar" gör) ,  när jag sedan maj 2005 skr iver öppet här ,  på min egen 
blogg .  Det är ju så korkat tänkt så att  k lockorna stannar !  Sedan kanske man borde tänka 
t i l l  l i te och fundera över vad det är som gör att en svensk journal ist  i  Sver ige inte 
kan/vågar använda s ig av s in ås ikts- och yttrandefr ihet och skr iva boken i  s i t t  eget namn. 
Det borde upplevas som alarmerande av a l la .  

Detta är vad jag skrev här på b loggen när boken kom, under rubr iken Om boken 
Världsmästarna -  http : / /meritwager .wordpress .com/2010/09/25/om-boken-
var ldsmastarna/ 
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