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Hjemmerøveri og drab Diverse forfattere Hent PDF Årets sidste dag – den 31. december – huskes formentlig
af de fleste som en festdag, den dag og aften hvor man mødes med familie eller gode venner og tænker

tilbage på året, der gik, og hvor man mindes nogle af de begivenheder, som har betydet noget særligt for den
enkelte. Langt de fleste fejrer nytåret med god mad, rødvin og champagne, og når rådhusklokkerne slår det
første salg og således markerer – ikke bare døgnskiftet, men også at et nyt år begynder – ja så skåler vi og
nyder raketterne over nattehimlen. Den 31. december 2011 forløb mildest talt noget anderledes for Grete

Holmegaard, netop denne dag gik verden helt i stå for den 52-årige sygeplejerske. Grete stod pludselig midt i
sit livs værste mareridt, hun fandt én af sine allerkæreste livløs. Hendes mor Karen lå død – dræbt – i sit egen

hjem af én eller flere ukendte gerningsmænd. Der er i artiklen benyttet fiktive navne.

 

Årets sidste dag – den 31. december – huskes formentlig af de fleste
som en festdag, den dag og aften hvor man mødes med familie eller
gode venner og tænker tilbage på året, der gik, og hvor man mindes
nogle af de begivenheder, som har betydet noget særligt for den
enkelte. Langt de fleste fejrer nytåret med god mad, rødvin og

champagne, og når rådhusklokkerne slår det første salg og således
markerer – ikke bare døgnskiftet, men også at et nyt år begynder – ja
så skåler vi og nyder raketterne over nattehimlen. Den 31. december
2011 forløb mildest talt noget anderledes for Grete Holmegaard,

netop denne dag gik verden helt i stå for den 52-årige sygeplejerske.
Grete stod pludselig midt i sit livs værste mareridt, hun fandt én af
sine allerkæreste livløs. Hendes mor Karen lå død – dræbt – i sit

egen hjem af én eller flere ukendte gerningsmænd. Der er i artiklen
benyttet fiktive navne.
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