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I 1965 bliver 39-årige Tage Pihl Hansen kendt skyldig i drabet på den syvårige Mona, hvis lig blev fundet i to
papirsække i Nørresøen. Mordet er et af de mest omdiskuterede i nyere dansk kriminalhistorie, og dog blev
Tage Pihl Hansen dømt på et meget spinkelt grundlag. Erik Nørgaards bog fremsætter påstanden om, at der
blev begået et justitsmord. Var det den rigtige gerningsmand, som blev sat bag tremmer for mordet? Og selv
hvis det var, var beviserne så tilstrækkeligt stærke til at retfærdiggøre, at han blev dømt skyldig og endda fik
fængsel på livstid?Den danske journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke (1929-2013) skrev blandt andet for
Information og Politiken. Erik Nørgaard vandt flere priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen, for sin
undersøgende journalistik, der stillede skarpt på vilkårene for nogle af landets dårligst stillede. Som forfatter
udgav Erik Nørgaard over 50 bøger inden for genrerne skønlitteratur, erindringer, faglitteratur, reportage og
historie.
Media name/outlet: Ugeavisen Odense Krimi. Vi nærmer os opklaringen af det bestialske mord på
flyttemandens datter i DR's 'Forbrydelsen'. The history of the Mona Lisa is shrouded in mystery. Min dreng,
som Gud udvalgte til at være konge af Jerusalem og som Saul myrdede ved at kaste ham fra et. Mordet er et
af de mest. Transcript of Hvem myrdede Erik Klipping. tirsdag den 23. Efterforskningen siger det ikke var et
uheld, så hvem myrdede Simon. oktober 2007. I 1965 bliver 39-årige Tage Pihl Hansen kendt skyldig i
drabet på den syvårige Mona, hvis lig blev fundet i to papirsække i Nørresøen. Var det selvmord, eller stod
mafien eller en Kennedy bag. os2018. Af Erik Nørgaard (f. Hvem myrdede Gilles Deleuze. Hvem dræbte
Emilie Meng. Årsaksforklaringer og dynamikk i utviklingen av en mobbedyade Av KARIN RØRNES

SKOLEPSYKOLOGI nr.
er en roman om en mands besættelse af et selvmord. Michael Chabons fremragende nye roman er en krimi,
men også et portræt af jødisk selvforståelse og en historie om problematiske far-søn. Publisert 01. Mordet er
et af de mest omdiskuterede i nyere dansk kriminalhistorie, og dog blev Tage Pihl Hansen dømt på et meget
spinkelt grundlag. Susan Hansen blev kun 12 år.

