
Viden om drab
Hent bøger PDF

n a

Viden om drab n a Hent PDF "Mens du læser dette, er der med stor sandsynlighed en person et eller andet
sted i verden, der bliver dræbt. Måske er det en kniv, der gennemskærer en legemspulsåre, et projektil, der

gennembryder en kranieknogle, eller en hånd, der strammes om en hals? Måske foregår det på den anden side
af Jorden, et sted i Europa, eller i Danmark, tæt på dig? Måske står drabsmanden lige bag dig? Det er

uhyggeligt at tænke på, men det er ikke noget nyt. Sådan har det været siden tidernes morgen. At et menneske
dræber et andet menneske. Den værst tænkelige forbrydelse."

Sådan lyder indledningen i Viden om drab, Aarhus Universitetsforlags nye bog i Viden om-serien til landets
gymnasier og AT-undervisningen: En lettilgængelig og tværfaglig bog med fokus på, hvordan drab behandles

inden for de retsmedicinske, kulturelle og samfundsvidenskabelige områder.

 

"Mens du læser dette, er der med stor sandsynlighed en person et
eller andet sted i verden, der bliver dræbt. Måske er det en kniv, der
gennemskærer en legemspulsåre, et projektil, der gennembryder en
kranieknogle, eller en hånd, der strammes om en hals? Måske
foregår det på den anden side af Jorden, et sted i Europa, eller i

Danmark, tæt på dig? Måske står drabsmanden lige bag dig? Det er
uhyggeligt at tænke på, men det er ikke noget nyt. Sådan har det
været siden tidernes morgen. At et menneske dræber et andet

menneske. Den værst tænkelige forbrydelse."

Sådan lyder indledningen i Viden om drab, Aarhus
Universitetsforlags nye bog i Viden om-serien til landets gymnasier
og AT-undervisningen: En lettilgængelig og tværfaglig bog med
fokus på, hvordan drab behandles inden for de retsmedicinske,

kulturelle og samfundsvidenskabelige områder.
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