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Hvert af de omkring hundrede drab, der årligt begås i Danmark, er en tragedie. Men hvert drab er også en
historie af den type, der pirrer vores nysgerrighed og som får os til at sluge kriminalromaner og

avisreportager.

I denne bog beskrives en række usædvanlige drab, der knytter sig til bestemte steder i hovedstaden. Det er
kriminalitet, der blev lagt særligt mærke til og som er blevet en del af offentlige hukommelse. Det gælder for
eksempel hypnosemordet på Nørrebro, dobbeltmordet på Peter Bangsvej, de to terrordrab og likvideringen af

rockerlederne 'Høvding' og 'Makrellen'.

Niels Martinov formidler disse true crime-fortællinger med sans for både de menneskelige og historiske sider
af dramaerne på den københavnske dødsrute. Guiden til gerningsstederne indeholder også korte beskrivelser

af de enkelte lokaliteter, som de fremtræder mange år efter forbrydelserne fandt sted.
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