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De siger jeg lyver Ellen Stampe Hent PDF Forlaget skriver: En lun forårsdag blev indkøbschef Lars Sommer
pludselig anholdt på sin arbejdsplads i Højbjerg ved Århus. Politiet oplyste ham om, at han var anholdt for
mordbrand. Betjentene var sikre på, at ægtemanden og familiefaren havde sat ild til sit eget sommerhus for at
slå sin kone og sine to små børn ihjel. Ingen var kommet til skade under branden, der fandt sted tre måneder
tidligere, og Lars Sommer nægtede sig omgående skyldig. Men hvordan overbeviser man myndighederne om

sin uskyld, hvis de allerede har lagt sig fast på en konklusion?

Krimidokumentaren De siger jeg lyver følger familien Sommer i deres livs mareridt og gennem et system, der
viser sig både at være kynisk, ensporet og døv for argumenter.

Bogen giver et sjældent indblik i de menneskelige omkostninger, der følger med en varetægtsfængsling og
den fremmedgørelse, der er uundgåelig i forbindelse med en sigtelse for en grov forbrydelse.
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