
Seth
Hent bøger PDF

Thomas Jensen

Seth Thomas Jensen Hent PDF Forlaget skriver: "VAGTMESTEREN ÅBNEDE MIN CELLE OG RÅBTE:
DET BLEV LIVSTID, SETH, OG SÅ SMÆKKEDE HAN DØREN I IGEN"

Helge Steh Nielsen voksede op i 1960´erne i den blomstrende forstadsby Albertslund. Allerede som helt ung
røg han hash, tog LSD og levede et liv med mere end almindelig fart på. Den utilpassede dreng røg ind og ud
af ungdomsfængslerne og mønsteret fortsatte i voksenlivet. Tyverier, indbrud, handel med stoffer og våben.

Listen var uendelig.
Det ville liv kulminerede en efterårsnat i 1985, hvor Seth sad på bagsædet af en taxa og manglede penge.
Chaufføren skulle røves. Men noget gik galt. Helt galt og næste morgen blev Glostrup politi kaldt ud til en

makaber drabssag.
Taxachauffør Kurt Gaarn-Larsen var blevet skudt og politiet indledte en regulær klapjagt på morderen.

Under stor dramatik takserede retten i Glostrup, i 1986, at Helge Steh Nielsen skulle livstidsfængsles. En dom
han stadig afsoner, nu på 28 år.

Dette er historien om Seth, et drab, der rystede Danmark og et langt liv bag tremmer. Det er også historien om
hvordan Mars kolliderede med jorden, for flere tusinde år siden og en historie om Frimurerne.
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