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I skyggen af Højbjerg Lene Pors Hent PDF I sin true crime-bestseller MARIES MORDER forsøgte forfatteren

og journalisten Peer Kaae at løse gåden om det uopklarede Højbjerg-drab i november 1967 –
danmarkshistoriens måske største mordgåde, der her præcis 50 år efter stadig påkalder sig stor interesse. I

slutningen af bogen peger Peer Kaae på den sandsynlige gerningsmand: ”repræsentanten”. I I SKYGGEN AF
HØJBJERG træder repræsentantens adoptivdatter for første gang frem og fortæller sin historie. Hun tegner et
portræt af faderen som et uhyggeligt dobbeltmenneske: udadtil en ulasteligt klædt forretningsmand og senere
også folketingspolitiker for Det radikale Venstre, indadtil en psykopat og hustyran. Det er en rystende historie
om at vokse op med daglige trusler om psykisk terror og fysisk vold. Men det er også historien om at bryde

ud, skabe sig et liv og genfinde et selvværd, selv om man er opvokset … i skyggen af Højbjerg.
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