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mellem den 16. og den 17. juni år 2000 blev en af Danmarks mest gruopvækkende og omtalte forbrydelser i
nyere tid begået i en villa i Rødovre. Marianne Petersen og hendes to sønner blev brutalt myrdet og parteret
af hendes kæreste, Peter Lundin. Kun ét år tidligere var Lundin blevet løsladt fra et amerikansk fængsel efter
afsoning af straf for at have slået sin egen mor ihjel. I bogen bliver læseren bragt tættere på Peter Lundin, på
politiets opklaringsarbejde og på den senere rettergang. Journalist og forfatter Palle Bruus Jensen gennemgår
det dramatiske forløb, hvor politiet kæmpede mod tiden for at finde nok beviser til at fælde Lundin i den
tredobbelte drabssag. Der var meget mediedækning af mordet, men med Sagen Lundin giver Palle Bruus

Jensen et unikt overblik over de drab der rystede Danmark. I et tillæg skriver psykiater Henrik Day Poulsen
om ondskab og sygdom. For hvad får et menneske til at begå en så grusom og ondsindet gerning som mordet
på Marianne Petersen og hendes to sønner? Palle Bruus Jensen er forfatter og journalist og har skrevet en

række bøger om flere af Danmarks mest opsigtsvækkende forbrydelser. Henrik Day Poulsen er uddannet læge
og psykiater. Han er ansat som ledende overlæge på det lukkede intensivafsnit på Psykiatrisk Center

København og har skrevet flere bøger om psykiatri.

 

Natten mellem den 16. og den 17. juni år 2000 blev en af Danmarks
mest gruopvækkende og omtalte forbrydelser i nyere tid begået i en
villa i Rødovre. Marianne Petersen og hendes to sønner blev brutalt

myrdet og parteret af hendes kæreste, Peter Lundin. Kun ét år
tidligere var Lundin blevet løsladt fra et amerikansk fængsel efter
afsoning af straf for at have slået sin egen mor ihjel. I bogen bliver
læseren bragt tættere på Peter Lundin, på politiets opklaringsarbejde
og på den senere rettergang. Journalist og forfatter Palle Bruus

Jensen gennemgår det dramatiske forløb, hvor politiet kæmpede mod
tiden for at finde nok beviser til at fælde Lundin i den tredobbelte
drabssag. Der var meget mediedækning af mordet, men med Sagen



Lundin giver Palle Bruus Jensen et unikt overblik over de drab der
rystede Danmark. I et tillæg skriver psykiater Henrik Day Poulsen
om ondskab og sygdom. For hvad får et menneske til at begå en så
grusom og ondsindet gerning som mordet på Marianne Petersen og
hendes to sønner? Palle Bruus Jensen er forfatter og journalist og har
skrevet en række bøger om flere af Danmarks mest opsigtsvækkende
forbrydelser. Henrik Day Poulsen er uddannet læge og psykiater. Han

er ansat som ledende overlæge på det lukkede intensivafsnit på
Psykiatrisk Center København og har skrevet flere bøger om

psykiatri.
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