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altid været mere end skeptisk med hensyn til at bruge folk med synske evner i forbindelse med opklaring af
forbrydelser. I efteråret 2002 sendte TVDanmark2 en serie på i alt ni udsendelser, hvor en række clairvoyante

brugte deres evner til at gennemføre alternative efterforskninger i uopklarede drabssager. Det kom der
spændende og overraskende tv-programmer ud af, hvor de clairvoyante gik tæt på de mulige gerningsmænd
og deres ofre. Der dukkede også oplysninger op, som politiet tog særdeles alvorligt, og som blev brugt i den

fortsatte efterforskning. Journalisten Palle Bruus Jensen har gennemgået sagerne og de clairvoyantes
efterforskning, således som begivenhederne blev præsenteret for seerne.

Palle Bruus Jensen (f. 1945) er en dansk forfatter, der er særligt kendt for sine faglitterære værker om nogle af
de mest opsigtsvækkende danske kriminalsager igennem tiderne. Han har blandt andet skrevet "De døde, de
dømte, de frikendte" (2008) og en bog om Peter Lundin-sagen ("Sagen Lundin: forbrydelse, opklaringen,

medierne og ondskaben", 2003).
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