
I sandhedens tjeneste
Hent bøger PDF

Peer Kaae

I sandhedens tjeneste Peer Kaae Hent PDF Per Kaae var blot 23 år gammel, da SE og HØR inviterede ham ind
i bladets ledelse. Fra den dag var Danmarks mægtigste sladderblad omdrejningspunktet i hans liv.

Medarbejderne grinte, drak og festede med de kendte fra morgen til aften. Det her er lykken, tænkte Per Kaae,
og sensationerne sprøjtede fra hans skrivemaskine. Men noget var galt. Hans opfattelse af rigtig og forkert
begyndte at skride... I SE og HØRs tjeneste gjorde og skrev Per Kaae ting, som han ville have forsvoret. "I
sandhedens tjeneste" er et tankevækkende opgør med sladderbranchen fra en mand, som gennem 17 år gik

helt til kanten.

Per Kaae (f. 1965) er en dansk journalist og forfatter. Han er særligt kendt for sin bog "I sandhedens tjeneste –
afsløringen af mit liv på SE og HØR" (2009), men har også skrevet flere bøger om danske mordsager og

været medforfatter på bøger om blandt andre Axel Strøbye. Han har, udover sit forfatterarbejde, arbejdet som
journalist for SE og Hør, deltaget i dokumentarprogrammer på DR og været sportsjournalist for Eurosport.
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