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Danske mordgåder fra vor tid Ole Schierbeck Hent PDF Der sker ikke mange mord i Danmark, og de få, der
sker, bliver for det meste opklaret af politiet. Alligevel er der nogle mordgåder, politiet aldrig har formået at
opklare, enten på grund af mangel på beviser eller vidner. Disse sager bliver ved med at interessere os, længe
efter den skyldige sandsynligvis er død, og det er disse mord, Ole Schierbeck ridser op i "Danske mordgåder

fra vor tid".

Det tidligste mord, han fortæller om, sker allerede i 1916 og bliver kendt som mordet på Smukke Carola, en
38-årig prostitueret, der blev fundet på Christianshavn med halsen skåret over. Bogen bringer billeder og

artikler fra samtidens aviser og fremsætter spændende teorier om hver enkelt mordsag.

Ole Schierbeck (f. 1938) er en dansk journalist, oversætter og forfatter. Han har været journalist for dagbladet
Politiken i en lang årrække og står desuden bag flere dokumentariske bøger om kriminalitet.
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