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I foråret 2008 rejser journalisten Hannes Råstam til Säters psykiatriske hospital for at besøge Thomas Quick,
manden der er kendt som Sveriges værste seriemorder og sexforbryder. Det bliver et møde, der vender op og

ned på alting.

Hannes Råstam beslutter sig for at vende hvert papir i sagen. Han gennemgår videomateriale, gransker
forhørsudskrifter, politirapporter og lægejournaler, og langsomt optrevler han historien om, hvordan en

psykisk syg mytoman fik lov at tilstå op mod 30 uopklarede mord.

Den falske seriemorder er en krimi-dokumentar om en tragisk menneskeskæbne og retsskandale. Skridt for
skridt afslører Råstam, hvordan seriemorderen Thomas Quick blev skabt og konstrueret i offentligheden, og
hvordan domstolene endte med at dømme Quick for otte mord, han ikke havde be- gået, og lade de rigtige
mordere gå fri. En skræmmende, men sand historie om et af de mest skandaløse kapitler i skandinavisk

retshistorie.

OM FORFATTEREN
Hannes Råstam (1955-2012), svensk graverjournalist og musiker. Arbejdede i en årrække for Sveriges

Television og modtog i løbet af sin karriere adskillige journalist-priser. Råstam tabte i 2012 kampen mod
kræft.

LEKTØRUDTALELSE
"Bogen har bred appel til læsere af både krimi- og spændingsbøger samt dokumentariske skildringer af
retssager og kriminalitet ... den fremstår helstøbt og spændende som nogen kriminalroman." - Bent Birk

Kristensen, lektør

PRESSEN SKREV
"Rystende læsning ... et vigtig og (for journalister og alle andre) uomgængeligt værk." - Merete Reinholdt,

Berlingske, 5 stjerner

"Et stort hurra for dygtige journalister, siger man, når denne bog er læst ... Myten om ‘Sveriges største
seriemorder’ fortælles bragende flot ... Bogen her er så spændende som nogen kriminalgyser. Men først og
sidst er det en afdækning af et lukket system, hvor det bliver karrierefremmende at ‘opklare’ bestialske

forbrydelser." - Jens Holsøe, Politiken, 5 hjerter

"Bogen er anbefalelsesværdig læsning. Spændende som en krimi, forstemmende i dokumentationen af hvor
galt det kan gå i systemer, der er uimodtagelige for kritik. Den fortjener mange læsere. Og enhver der

beskæftiger sig med politiarbejdet, retssystemet og retssikkerheden burde have sit eget eksemplar. Det er stof
til eftertanke, f.eks. om noget lignende er sket eller kunne ske i Danmark." - Hans Jørgen Bonnichsen,

Information

"’Den Falske Seriemorder’ er en af de mest chokerende bøger, der nogensinde er skrevet. Og denne påstand
skyldes ikke bogens beskrivelser af en række brutale mord. Tværtimod. Det skyldes, at et menneske tilstod

disse drab og blev dømt for." - Arne Mariager, Jyske Medier, 4 stjerner

"Hvis man går rundt med en tilbagelænet tillid til autoriteter og er af den opfattelse, at retsvæsen, politi og
psykiatri fungerer mere eller mindre, som man må kunne forvente, har man ikke læst eller hørt om den

svenske Thomas Quick-sag ... dybdeborende og imponerende research ... overbevisende" - Merete Reinholdt,
BT

"Det er chokerende læsning, og bogens undertitel - Skandinaviens største retsskandale - er da heller ikke
nogen stramning." - Mikkel Andersson, Jyllands-Posten, 4 stjerner
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I foråret 2008 rejser journalisten Hannes Råstam til Säters
psykiatriske hospital for at besøge Thomas Quick, manden der er

kendt som Sveriges værste seriemorder og sexforbryder. Det bliver et
møde, der vender op og ned på alting.

Hannes Råstam beslutter sig for at vende hvert papir i sagen. Han
gennemgår videomateriale, gransker forhørsudskrifter,

politirapporter og lægejournaler, og langsomt optrevler han historien
om, hvordan en psykisk syg mytoman fik lov at tilstå op mod 30

uopklarede mord.

Den falske seriemorder er en krimi-dokumentar om en tragisk
menneskeskæbne og retsskandale. Skridt for skridt afslører Råstam,
hvordan seriemorderen Thomas Quick blev skabt og konstrueret i
offentligheden, og hvordan domstolene endte med at dømme Quick
for otte mord, han ikke havde be- gået, og lade de rigtige mordere gå
fri. En skræmmende, men sand historie om et af de mest skandaløse

kapitler i skandinavisk retshistorie.

OM FORFATTEREN
Hannes Råstam (1955-2012), svensk graverjournalist og musiker.
Arbejdede i en årrække for Sveriges Television og modtog i løbet af
sin karriere adskillige journalist-priser. Råstam tabte i 2012 kampen

mod kræft.

LEKTØRUDTALELSE
"Bogen har bred appel til læsere af både krimi- og spændingsbøger
samt dokumentariske skildringer af retssager og kriminalitet ... den
fremstår helstøbt og spændende som nogen kriminalroman." - Bent

Birk Kristensen, lektør

PRESSEN SKREV
"Rystende læsning ... et vigtig og (for journalister og alle andre)
uomgængeligt værk." - Merete Reinholdt, Berlingske, 5 stjerner

"Et stort hurra for dygtige journalister, siger man, når denne bog er
læst ... Myten om ‘Sveriges største seriemorder’ fortælles bragende
flot ... Bogen her er så spændende som nogen kriminalgyser. Men

først og sidst er det en afdækning af et lukket system, hvor det bliver
karrierefremmende at ‘opklare’ bestialske forbrydelser." - Jens

Holsøe, Politiken, 5 hjerter

"Bogen er anbefalelsesværdig læsning. Spændende som en krimi,
forstemmende i dokumentationen af hvor galt det kan gå i systemer,
der er uimodtagelige for kritik. Den fortjener mange læsere. Og
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Danmark." - Hans Jørgen Bonnichsen, Information

"’Den Falske Seriemorder’ er en af de mest chokerende bøger, der
nogensinde er skrevet. Og denne påstand skyldes ikke bogens

beskrivelser af en række brutale mord. Tværtimod. Det skyldes, at et
menneske tilstod disse drab og blev dømt for." - Arne Mariager,

Jyske Medier, 4 stjerner

"Hvis man går rundt med en tilbagelænet tillid til autoriteter og er af
den opfattelse, at retsvæsen, politi og psykiatri fungerer mere eller

mindre, som man må kunne forvente, har man ikke læst eller hørt om
den svenske Thomas Quick-sag ... dybdeborende og imponerende

research ... overbevisende" - Merete Reinholdt, BT

"Det er chokerende læsning, og bogens undertitel - Skandinaviens
største retsskandale - er da heller ikke nogen stramning." - Mikkel

Andersson, Jyllands-Posten, 4 stjerner
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