
Ingen tvivl
Hent bøger PDF

Lars Bonnevie

Ingen tvivl Lars Bonnevie Hent PDF Forlaget skriver: En ung jysk turist bliver stukket ihjel af en libanesisk
indvandrer på Nørrebro i København. Da politiet finder frem til de involverede, er der ingen, der vil

indrømme, at de har set eller hørt noget, men sagen fylder i medierne, og Danmark er ikke i tvivl. Den tiltalte
er skyldig, og han skal ikke slippe billigt. Kan nævningetinget undgå at blive påvirket af offentligheden

under retssagen og den efterfølgende strafudmåling?

Lars Bonnevies roman "Ingen tvivl" er blevet til på baggrund af det virkelige drab på en ung, italiensk turist
på Nørrebro i 2003.

Lars Bonnevie (f. 1941) er en dansk forfatter og oversætter. Bonnevie er kendt for sine romaner, der giver
kritiske skildringer af det kapitaliske samfund. Han har udgivet både romaner og noveller i forskellige genrer.
Bonnevie har desuden været konsulent i Afrika, hvis historie også har dannet grobund for en af hans romaner,

"Dommeren" (1998) om folkemordet i Rwanda.
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