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Charles Manson - frälsare eller förgörare – Diverse Hent PDF De flesta i västvärlden brukar erinra sig två
händelser från sommaren 1969: den första bemannade månfärden och mordet på skådespelerskan Sharon Tate.

Det nu drygt 35 år gamla mordet på den unga gravida kvinnan har blivit beryktat av flera skäl: dels att
mordorgien, då fem människors och ett ofött barns liv släcktes, var osedvanligt brutal. Och dels att dådet
begicks av en bisarr "familj", styrd av Charles Manson, en person som ofta beskrivs som Satan själv, en

djävul i mänsklig skepnad.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de
skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte

uttryck för förlagets hållning.
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