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Mistænkelige Dødsfald Susanne Meelbye Hent PDF Susanne Meelbye deler med bogen “Mistænkelige

Dødsfald” de erfaringer, hun har gjort sig ved at søge aktindsigt og efterfølgende efterforske et mistænkeligt
dødsfald i sin familie. For det er nemlig ikke altid, at sagerne forholder sig på præcis den måde, du bliver
fortalt dem. Da Susanne Meelbyes moster døde i 1946, blev sagen efter kort tid henlagt som et selvmord,
selvom der var indicier, som pegede i en anden retning. Her er beretningen om, at du ikke skal stille dig
tilfreds, hvis du er uenig. Bogen fortæller dig om, hvordan du får aktindsigt, og hvilke oplysninger du har
adgang til. Læs bogen, hvis du gerne vil vide mere om, hvordan Susanne Meelbye på godt og ondt fik

sandheden om mosteren ind under huden. Og bliv samtidig klogere på, hvordan du rent praktisk går til værks,
hvis du selv tumler med uopklarede dødsfald i din familie.
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