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Straffet Britt N\u00f8rbak Hent PDF Trods politiets advarsler forelskede Dorthe Mørch sig i den forkerte.
Bogen er en rystende og ærlig beretning om de værste år i hendes liv, om at sidde i fængsel, blive truet på
livet og komme ovenpå og turde forelske sig igen. Søndag 10. august 2008 bragede en gummiged gennem
muren til Dansk Værdihåndtering i Brøndby. Seks hætteklædte røvere med automatvåben og skudsikre veste
stormede ind i optællingsrummet og stjal omkring 70 mio. kr. Dorthe Mørchs ekskæreste regnes for en af
arkitekterne bag kuppet. Han gravede 3,5 mio. kr. ned i Dorthes have. Dorthe blev anholdt juleaften og fik
efterfølgende en dom for groft hæleri. Hun har tilbragt 11 måneder og 21 dage i fængsel, heraf de første syv
måneder i Vestre Fængsel, hvor den første måned var i isolation. Resten af tiden afsonede hun på en lukket
kvindeafdeling i Statsfængslet i Ringe. Efter Dorthes løsladelse skulle hun vidne mod sin ekskæreste i retten
– til trods for at hun havde modtaget utallige dødstrusler i fængslet, fordi hun blev opfattet som stikker. I dag

er 33-årige Dorthe Mørch løsladt, og hun lever et roligt liv med sin nye mand på en hemmelig adresse.
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