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efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.

Den ene mødte op på gerningsstedet dagen efter drabene. Den anden fortalte løgn på løgn, da politiet afhørte
ham om hans forhold til de myrdede.

Den tredje rejste ud af landet få dage efter dobbeltmordet – og vendte siden tilbage som en holden mand.

I denne bog vender Peer Kaae tilbage til mordsagen, der ikke vil dø. I Landsarkivet, på Retsmedicinsk Institut
og gennem stribevis af samtaler med personer med nære forbindelser til sagens nøglepersoner fi nder

forfatteren frem til opsigtsvækkende og hidtil ukendte oplysninger om tre mænd, hvoraf den ene – måske –
gik fri for mord.

ANMELDERNE SKREV OM PEER KAES FØRSTE BOG OM MORDET
"Forfatteren opruller det største mordmysterium i Danmark i det tyvende århundrede med en "lavmælt

intensitet", der konstant pirrer og udfordrer læseren."
- Weekendavisen

"Underspillet og uden de dramatiske virkemidler, som emnet ellers lægger op til lykkes det forfatteren at give
et sandsynligt bud på Peter Bangs Vej-morderens identitet og samtidig levere "et kuldslået billede af
efterkrigstidens København." Med denne bog bevarer dobbeltmordet sin position som den danske

kriminalgåde over dem alle."
- Jyllands-Posten
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