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På ofrenes side (stoeskrift) Morten Bruun Hent PDF Forlaget skriver: 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. Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien
MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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