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Jeg er bevæbnet og har tømmermænd Robin Engelhardt Hent PDF Denne bog er fyldt med ægte dramaer fra
hverdagens Danmark. Her er historien om drengen, der vil sprænge skolen i luften, hvis Irene fra 9.a ikke
kommer tilbage i klassen. Om den pæne borger fra Ribe, som stiller finansminister Mogens Lykketoft
personligt til regnskab for de 600.000 kroner, han har mistet på sine præmieobligationer. Og her er

bankrøveren, der kort og godt skriver: 'Kun store sedler hurtigt. Jeg er bevæbnet og har tømmermænd'.

"Jeg er bevæbnet og har tømmermænd" er et udvalg af de mest læseværdige, underholdende og
overrumplende trusselsbreve fra Rigspolitiets arkiv. Alle breve er gengivet fotografisk efter originalen, så

bizarre og følelsesfulde håndskrifter, truende tegninger og stavefejl fremstår autentisk.

Når politiet modtager et trusselsbrev, bliver det sendt til Rigspolitiets Kriminaltekniske Center. Her bliver
brevet først undersøgt for tekniske spor, hvorefter det bliver opbevaret i Arkivet for Anonyme Skrifter. Med
denne bog åbnes arkivet for første gang for danske læsere. Det er enestående, at et politiarkiv åbnes for

offentligheden på denne måde, og det skyldes først og fremmest Rigspolitiets og ’ofrenes’ – dvs.
brevmodtagernes – velvillighed til at medvirke i bogens tilblivelse. Derfor er det her muligt for læserne at

erfare, hvilken pris det kan have at ytre sig, når meninger brydes i offentligheden.

Denne ebog er optimeret til læsning på en e-læser med mulighed for click og zoom på billeder - eksempelvis
Apple iPad, Samsung Galaxy eller andre lignende e-læsere.
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