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Fløjtemanden Bj\u00f8rn Schi\u00f8nning Hent PDF I sommeren 1984 blev to unge mænd dræbt på Femøren

på Amager. En tredje slap med nød og næppe væk, mens gerningsmanden skød efter ham. Morderen var
Naum Conevski, der kort forinden var blevet frikendt i en opsigtsvækkende voldtægtssag. Bogen her giver
dig den fulde historie. »Først gik manden lidt rundt om drengene, mens han fløjtede sin enerverende melodi.
Da han i nogle minutter havde demonstreret, at han i den grad nød sin magt, gik han hen til drengene, satte
sig på hug ved siden af dem, trak en revolver op af lommen og pressede den mod Dennis’ nakke«. Sagen var

speciel – ikke kun fordi to unge forsætligt og uden motiv var dræbt med nakkeskud – men også fordi
Conevski få måneder inden var blevet frifundet i en spektakulær voldtægtssag. Conevski har siden

dobbeltdrabet siddet fængslet på psykiatrisk afdeling, senest på Sct. Hans Hospital. Han er snart den person i
Danmark, der har siddet flest år i fængsel. Bogen bygger på avisartikler om mordsagen og Conevski. Hertil
kommer interviews med centrale personer, der har haft med sagen eller de involverede parter at gøre. Det er

fortællingen om en af den nyere tids mest opsigtsvækkende forbrydelser i Danmark. Om den utrolige
forhistorie og om politiets efterforskningsarbejde, der næsten gik i stå på grund af en teknisk sjuskefejl.
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