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Gerningssteder: Frederiksberg Peer Kaae Hent PDF Med udgangspunkt i en specifik københavnsk bydel

guider forfatteren Peer Kaae dig gennem københavnske mord og de præcise steder, hvor gerningsmændende
har slået til. Et mord og et gerningssted hænger sammen for evigt. Det kan ikke skilles ad. Når et menneske
under tragiske omstændigheder mister livet, sætter det spor for altid på det sted, hvor det sker. Stedet vil
aldrig få sin jomfruelighed tilbage, men vil for altid være der, hvor en morder begik et drab. Her fortælles
historierne om hvert enkelt mord, hovedpersonerne, mistænkte, spor og politiets arbejde. Ud fra FBI's

moderne efterforskningsmetoder ser forfatteren på både opklarede og uopklarede sager med helt nye øjne –
og via arkiver, research og kilder sammenstykker han, hvad der angiveligt skete, og hvem gerningsmanden

var – eller kunne tænkes at være ... Historierne fra hver bydel er en del af Peer Kaaes samling af
kriminalhistoriske beretninger fra ialt seks af Københavns bydele - Nørrebro, Østerbro, Vesterbro, City,

Frederiksberg og Amager.
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