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Det er en lidt spøjst at skulle anmelde bogen her. Forfatteren har før, ganske vist i en anden
sammenhæng, lagt sag an - og vundet den - og er blevet tilkendt et større beløb for
bagvaskelse og injurier. Så man er jo lidt tilbageholdende med, hvilke ord, man bruger, når man
skal anmelde hans bøger.
Michael Teschl fortæller, at et anonymt brev i hans postkasse efter en ferie gjorde ham
nysgerrig og satte ham igang med at gå den velkendte historie om Pedal-Ove efter i sømmene.
Det første, vi spørger os selv om er, hvem der kunne have interesse i at putte et anonymt brev i
en så gammel dag i forfatterens postkasse.
Pedal-Ove selv? Nævningene fra dengang. Et af kronvidnerne fra dengang? En med rigtig
dårlig samvittighed? Forfatteren selv?

Mange spørgsmål rejser sig, når sådan en rets-basker lander på anmelderens bord.
Bogen er såmænd spændende nok True Crime er fængende.
Vi får hele sagen rullet op igen. I detaljer. Helt ned i de allermindste ting får vi at vide, endnu
engang eller også serveret for nye yndere af True Crime-genren, hvordan Ove Hansen blev
dømt og siden frikendt. Dokumentarudsendelserne fra dengang, der var den egentlige årsag til,
at sagen blev genoptaget, får nogle drag over nakken, og Michael Teschl får folk til at erkende,
at der var tale om iscenesættelse og manipulation.
Og bogens konklusion er, at Ove Hansen alligevel ikke har det alibi, der fik ham frikendt i sidste
ende.
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Tja, hvad skal man så sige?
Bogen er velskrevet, og Michael Teschl skriver direkte, at det kunne være rart, om han blev den
journalist, der fandt frem til den egentlige morder. Han kommer også ind på, at hans familie har
en vis tilknytning til det Frederikshavn, hvor mordet i sin tid blev begået.
Men - hvad formålet med udgivelsen af bogen overordnet egentlig er udover at pille Ove
Hansens alibi fra hinanden og vende sig mod forskellige scenarier - hvad bogen i allerhøjeste
grad direkte og indirekte også gør - det må læseren selv gisne om.
Selv mener forfatteren, at medierne har haft en meget stor indflydelse på retssystemets
behandling i en drabssag. 
Og de detaljer har bogen naturligvis også med. Også den opsigtsvækkende, at en nuværende
chef i DR mener, at havde man de oplysninger med dengang, som man har i bogen, ja så var
de skelsættende programmer nok ikke blevet bragt.
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