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Fifty/fifty Mikkel Sonne Hent PDF "I sommeren 2006 rejste Mikkel Sonne til Texas for at overvære en

henrettelse. Hans ven Timothy ”Fifty/Fifty” Titsworth havde efter 14 år på dødsgangen fået sin dødsdato:6-6-
06. The Number of The Beast. Mindre kunne ikke gøre det for "Øksemorderen fra Texas.” Ni år tidligere

havde Mikkel taget turen første gang. Han skulle lave en opgave om dødsstraf og lærte Tim at kende. De blev
venner og skrev breve til hinanden. Som 20-årig havde Tim slået sin kæreste, Christine Sossaman, ihjel i en
crack-rus. Han tilstod mordet, men under retssagen blev der begået fejl, og han burde ikke have været dømt
til døden. Da Tims dødsdato oprandt, afgav Mikkel et løfte: Han ville være der for sin ven. Men han lovede
også en anden ting: at fortælle historien, Tims historie. Så et halvt år efter henrettelsen sad Mikkel i flyet til
Texas for tredje gang. For at opsøge Tims fortid og møde hans familie. Den familie, der end ikke mødte op til
henrettelsen. Fifty/Fifty er Mikkels personlige beretning om Tim, deres venskab og mødet med en verden, der
normalt er lukket land – ”dødsstraf-industrien” i USA. Det er en rystende og hudløs skildring af, hvordan det
er at se sin ven blive aflivet med kemikalier med sprøjter i underarmene, men også en vemodig fortælling om

skæbnens uafvendelighed i white trash America."

 

"I sommeren 2006 rejste Mikkel Sonne til Texas for at overvære en
henrettelse. Hans ven Timothy ”Fifty/Fifty” Titsworth havde efter 14
år på dødsgangen fået sin dødsdato:6-6-06. The Number of The

Beast. Mindre kunne ikke gøre det for "Øksemorderen fra Texas.” Ni
år tidligere havde Mikkel taget turen første gang. Han skulle lave en
opgave om dødsstraf og lærte Tim at kende. De blev venner og skrev

breve til hinanden. Som 20-årig havde Tim slået sin kæreste,
Christine Sossaman, ihjel i en crack-rus. Han tilstod mordet, men
under retssagen blev der begået fejl, og han burde ikke have været
dømt til døden. Da Tims dødsdato oprandt, afgav Mikkel et løfte:
Han ville være der for sin ven. Men han lovede også en anden ting:
at fortælle historien, Tims historie. Så et halvt år efter henrettelsen



sad Mikkel i flyet til Texas for tredje gang. For at opsøge Tims fortid
og møde hans familie. Den familie, der end ikke mødte op til

henrettelsen. Fifty/Fifty er Mikkels personlige beretning om Tim,
deres venskab og mødet med en verden, der normalt er lukket land –
”dødsstraf-industrien” i USA. Det er en rystende og hudløs skildring
af, hvordan det er at se sin ven blive aflivet med kemikalier med
sprøjter i underarmene, men også en vemodig fortælling om

skæbnens uafvendelighed i white trash America."
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