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En morders bekendelser Peter Lundin Hent PDF Forlaget skriver: Bogen om Peter Lundin fortæller for første
gang den fulde historie om morderen. Kom med ind i Peter Lundins hoved og læs om hans barndom, opvækst

og tiden bag tremmer.

Om hans tætte forhold til sin mor og hendes ubetingede kærlighed. Om hvordan han sov hos hende til han var
seks år gammel, mens faren boede i campingvognen. Om de utallige bordelbesøg, der blev en sport for ham,
og om alle kvinderne i hans liv. Om hans tro på, at kun den stærkeste overlever. Om hvad der gik galt, da han
i 1993 blev dømt for vold med døden til følge mod sin mor og igen i 2001 for drabene på en mor og hendes
to børn. Om hans kispus med politiet i efterforskningen, afhøringerne og dommen. Om livet i fængslet, om
ikke at have en eneste ven i hele verden. Om spillet med medierne, hans syn på kvinder og ægteskaberne,

som kun varede kort. Om hvordan det piner ham at have en søn uden for fængslet, som kan ikke kan opdrage.

Bogen følger en tilsyneladende helt almindelig dreng, der er landets mest hadede drabsmand, og som er
blevet kaldt både psykopat og massemorder.

 

Forlaget skriver: Bogen om Peter Lundin fortæller for første gang
den fulde historie om morderen. Kom med ind i Peter Lundins hoved

og læs om hans barndom, opvækst og tiden bag tremmer.

Om hans tætte forhold til sin mor og hendes ubetingede kærlighed.
Om hvordan han sov hos hende til han var seks år gammel, mens

faren boede i campingvognen. Om de utallige bordelbesøg, der blev
en sport for ham, og om alle kvinderne i hans liv. Om hans tro på, at
kun den stærkeste overlever. Om hvad der gik galt, da han i 1993
blev dømt for vold med døden til følge mod sin mor og igen i 2001
for drabene på en mor og hendes to børn. Om hans kispus med
politiet i efterforskningen, afhøringerne og dommen. Om livet i
fængslet, om ikke at have en eneste ven i hele verden. Om spillet
med medierne, hans syn på kvinder og ægteskaberne, som kun
varede kort. Om hvordan det piner ham at have en søn uden for

fængslet, som kan ikke kan opdrage.

Bogen følger en tilsyneladende helt almindelig dreng, der er landets
mest hadede drabsmand, og som er blevet kaldt både psykopat og

massemorder.
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