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Per Lindebergs första bok om da Costafallet - ett av den svenska
kriminalhistoriens mest omdiskuterade rättsfall - utkom första
gången 1999. Boken väckte en våldsam debatt - den blev hyllad,
kritiserad och ifrågasatt. Den utlöste nya polisutredningar och har

legat till grund för flera resningsansökningar för de två
mordanklagade läkarna. "Döden är en man" har belönats med

Grävande Journalisters Guldspade, Svenska Deckarakademins pris
för bästa faktabok och med en Guldpenna för sin närgångna

granskning av svensk rättsröta.

"Ett journalistiskt storverk av ett slag som saknar motstycke eller ens
något att jämföra med."
Jan Guillou i Aftonbladet

"...en beundransvärd bok... Mig har Lindeberg övertygat om att ett
justitiemord begåtts..."

Per Olov Enquist i Expressen

"En av de mest skakande böcker jag läst på länge. Jag har sträckläst
den... Den är en utmaning helt enkelt för dem som vill förstå



någonting av det samhälle som vi lever i... Han skriver på ett sådant
skoningslöst faktaspäckat vis att man blir helt skakad. Allt det man
"visste" faller ihop som ett korthus... Det är väldigt spännande

läsning."
Lena Birgersdotter i TV2

"...det är en fascinerande, beundransvärt klar och opartisk
framställning Lindeberg presterat... Var och en som intresserar sig

för verklighetens kriminalfall bör läsa den."
Förre nämndemannen i styckmålet
John-Henri Holmberg i Sydsvenskan

Denna nyutgåva av boken har av bindningstekniska skäl delats upp
på två volymer, men följer i övrigt helt den ursprungliga utgåvan.
Den första delen fokuserar främst på förhistorien, brottet och

polisutredningen. Den andra delen ägnas i huvudsak
domstolsprocesserna, den hätska opinionsbildningen, mediernas roll
och den ideologisering av debatten, som till slut fick rättsprocesserna

att haverera.
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