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Bogen om Kim Wall Ingrid og Joachim Wall Hent PDF Bogen om Kim Wall er fortællingen om Kim Walls liv,
fortalt af dem, der var hende allernærmest: hendes forældre.  Det er fortællingen om en ung, intelligent og

socialt engageret journalist, verdensborger og feminist, der nysgerrigt, hårdtarbejdende og empatisk kaster sig
ud i verden og livet. Det er også en bog om tiden efter, at livet blev taget fra hende. Bogen begynder det
øjeblik, hvor hendes forældre får dét opkald, alle forældre frygter. Og herfra bliver mareridtet kun værre.
Bogen følger Ingrid og Joachim Wall fra de første forvirrede, uvisse dage i København i august 2017 og

gennem retssagen mod Peter Madsen. Det er en fortælling om usigelig vrede, chok og sorg, men også om en
stærk vilje til at skabe og gøre noget godt i Kims navn. Kim skulle aldrig have været historien – det var

hende, der fortalte historierne. Nu fortæller hendes forældre den sande historie om Kim Wall.
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