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Et portræt af en modig kvinde, der har viet sit liv til arbejdet med de groveste forbrydelser.
Det er fortællinger om blandt andet det dødelige overfald på avisbuddet på Amager, drabet på den italienske
turist i København, den hiv-smittede karatetræner, serieforbryderen fra de københavnske parker og om den
voldtægtsforbryder, der blev kendt som Amager-manden. Som anklager gennem næsten 45 år har Anne
Birgitte Stürup især interesseret sig for drabssager, voldtægter og misbrug af børn.
Flere af de sager, hun har ført, har resulteret i retshistoriske afgørelser. Her fortæller hun om sit arbejde for
anklagemyndigheden og ikke mindst for de uskyldige og ofte helt tilfældige ofre. Virkeligheden overgår
handlingen i enhver kriminalroman, og bogen giver desuden et helt enestående indblik i det danske retssystem.
Gary Heidnik skabte et harem af bortførte kvinder. Tortur, kannibalisme og mord blev en del af ofrenes liv
Amnestys side for stop tortur; Rehabiliterings - og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Denne side er en
undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Kamp om
naturressurser og narkotikaruter Omstendighetene rundt noen av historiens mest berømte drapsgåter er like
uforklarlige som drapene selv. fl.

Tudor; I Bjørnens kløer: Peter Mogensen; Mosefolk: Mette Wessel Fyhn; Anne Birgitte Stürup: På ofrenes
side; I en mørk mørk skov: Ruth Ware Aabenraa Bibliotekerne, undtaget Rødekro Bibliotek *, har åbent for
selvbetjening 07-22 Store bededag fredag den 27. J. juni 1942 i Yūḥannām. ) (7.
J. Kamp om naturressurser og narkotikaruter Omstendighetene rundt noen av historiens mest berømte
drapsgåter er like uforklarlige som drapene selv. Kridtmanden: C. 2018 blir et avgjørende år for landet, og i
mai velges en ny president. 2018 blir et avgjørende år for landet, og i mai velges en ny president. Tortur,
kannibalisme og mord blev en del af ofrenes liv Amnestys side for stop tortur; Rehabiliterings - og
Forskningscentret for Torturofre (RCT) Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere
på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden. Her er ti ting som truer
freden i Colombia: 1. ABaC Restaurant & Hotel de Barcelona, 2 * Michelin, la cuina d'autor creativa i de
tradició del reconegut xef Jordi Cruz. Oplev mere end 100 forfattere og foredragsholdere på messens mange
scener i Fængslet i Horsens.

