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Efter deres succesfulde “Hvad døde de kongelige af?” er forfatter Maria Helleberg og retsmediciner Jørgen
Lange Thomsen tilbage med endnu en spændende bog, der med en kombination af retsmedicinsk videnskab

og historisk indsigt går bag store personers liv og død.

Denne gang er turen kommet til verdenshistoriens ”Berømte dødsfald”. I denne spændende bog graver
historiker Maria Helleberg og retsmediciner Jørgen Lange Thomsen ned i historiens mest berømte dødsfald og

årsagerne hertil.

“Berømte dødsfald” er historier om dødelige sygdomme og epidemier, men også om mord, forgiftninger og
selvmord. Det er sandheden om de myter, der i flere århundreder har floreret om nogle af tidens mest kendte
dødsfald, og som eftertiden har undret og forarget sig over. Jesus blev korsfæstet, Jeanne d’Arc blev brændt,

og Tove Ditlevsen tog sit eget liv. Men hvordan foregik det, og hvilken betydning har deres død?

Bogen behandler et emne, som vi alle må forholde os til en dag, men som få af os taler om. Døden er det
skrøbelige bevis på, at vi ikke lever for evigt. Heller ikke, hvis man er berømt og berygtet. Og så er det

fortællingen om brat, grusom død, om besynderlige henrettelsesmetoder, om at betragte selvmordet forskelligt
og om den tid, hvor medicin enten ikke fandtes eller var en mangelvare.
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