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Myter og mysterier #3: Jack the Ripper Jesper W. Lindberg Hent PDF I efteråret 1888 krøb en ondskab frem
fra skyggerne i det victorianske London, og en angst og en rædsel uden lige spredte sig over England. Selv på
den anden side af Den Engelske Kanal kunne man lugte blodet der ifølge aviserne farvede Londons gader
røde. Det fattige Whitechapel-distrikt i Østlondon udgjorde kulissen hvor en bestialsk morder dræbte og

lemlæstede flere kvinder. Vi kender ham endnu kun under hans kunstnernavn, Jack the Ripper. Verdens første
moderne seriemorder. Hvem var den ukendte morder? Hvem var Jack the Ripper? MYTER & MYSTERIER
er en serie af lette fagbøger for større børn om uopklarede mysterier på kanten af myte, overtro og videnskab.

Hver bog i serien undersøger et enkelt emne og stiller spørgsmålet: Hvor går grænsen mellem fakta og
fiktion?
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