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Lært op til at dræbe Diverse forfattere Hent PDF Fuldstændig upåvirket og nærmest en smule apatisk, stod
den 27-årige iraner Mahmud med hænderne i håndjern og forstod tilsyneladende ikke, hvorfor han pludselig
var blevet anholdt. Han fremstod som den store uskyldighed, og på næsten uforståeligt dansk forsøgte han at
fortælle ‘‘at hvad der end måtte være sket, var han på ingen måde involveret‘‘. Han virkede på sin egen måde
meget overbevisende, og det var under alle omstændigheder svært at forestille sig, at denne lille spinkle og
nærmest selvudslettende fyr, kunne have begået noget så alvorligt som et drab. Der skulle imidlertid senere
vise sig, at han langt fra var uskyldig, og at han havde mere end et drab på sin samvittighed. Hans anholdelse
skulle give anledning til mange måneders arbejde og mange rejser rundt i Danmark. Det skal for god ordens

skyld her nævnes, at alle navne i denne artikel er fingerede.
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