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Hjemmerøveri Jørgen Holmgaard Hent PDF Forlaget skriver: Fire unge mænd braser en januaraften ved
spisetid ind hos et ældre ægtepar, der har deres toårige barnebarn på besøg.

Ægteparret og deres barnebarn bliver uskadeliggjort og bundet. Da hjemmerøverne er færdige med at tømme
huset for værdier, låser de deres ofre inde i et badeværelse i kælderen.

Hjemmerøveriet er imidlertid kun kulminationen på i alt fire dage med angreb på villaen og familien.

Hjemmerøveri er ikke fiktion. Intet er digtet.        

Det er ned i den mindste detalje en autentisk beretning.

For måske første gang er den slags oplevelser beskrevet af et offer og et førstehåndsvidne. Personligt,
sensitivt, men også usentimentalt.

Bogen beskriver indgående retssagerne i byret og landsret. Den fortæller om gerningsmændenes baggrund og
deres sandsynlige fremtidsudsigter.

Og så vurderer den, hvad personfarlig kriminalitet på den lange bane koster samfundet, menneskeligt og
økonomisk.
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