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Straffet - fra forelsket til dømt Britt Nørbak Hent PDF "Søndag den 10. august 2008 bragede en 22 tons tung
gummiged ved halvfemtiden om morgenen gennem muren til Dansk Værdihåndtering i Brøndby. Seks

hætteklædte røvere med automatvåben og skudsikre veste stormede ind i optællingsrummet og stjal pengene,
mens de skrækslagne ansatte flygtede. Røverne var bevæbnet med AK 47-rifler og flygtede med over 60 mio.

kr. i tre stjålne Audi‘er."

Dorthe var blevet advaret af politiet mod at involvere sig med vaneforbryderen Tayeb. Alligevel blev hun hos
ham, for for første gang i sit liv følte hun sig virkelig elsket. Efter Tayeb havde taget del i danmarkshistoriens
største røveri, truede han Dorthe til at gemme 3,5 mio. i hendes have, og nu begyndte det hele at brænde på
for hende. Hun blev anholdt og fortalte politiet, hvor de kunne finde pengene. Hun blev idømt to års fængsel

for groft hæleri – og Tayeb og hans kumpaner dømte hende som stikker.

"Straffet - fra forelsket til dømt" er Dorthes fortælling om tiden med Tayeb og de trusler, hun blev udsat for,
da hun sad i samme fængsel som ham og de andre røvere, og gensynet med Tayeb, da hun skulle vidne mod

ham i retten.

I "Straffet – fra forelsket til dømt" fortæller Dorthe Mørch sin uhyggelige og dramatiske historie til forfatter
Britt Nørbak.
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