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Mord i Strömstad med mystifierande intrig - Diverse Hent PDF – Om det här är som vi tror, så är det ju precis
som i en deckare av Agatha Christie.

Så utbrast en av utredarna när konturerna kring ett mystiskt mord i Strömstad började klarna efter ett par
veckors intensivt arbete.

Det som utredarna hade att utgå från var att en äldre man bragts om livet – till synes utan begripligt motiv.
Men så var det inte – brottet var välplanerat. Inte ens Strömstadsförfattaren Gösta Unefäldt kunde ha fått en
bättre intrig än den som visade sig ligga bakom detta mord. Och nog var ingredienserna ovanliga. Här ingick

befängda påståenden, psykiskt labila anhöriga, förväntningar på arv och annat.

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

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt 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.

 

– Om det här är som vi tror, så är det ju precis som i en deckare av
Agatha Christie.

Så utbrast en av utredarna när konturerna kring ett mystiskt mord i
Strömstad började klarna efter ett par veckors intensivt arbete.

Det som utredarna hade att utgå från var att en äldre man bragts om
livet – till synes utan begripligt motiv. Men så var det inte – brottet
var välplanerat. Inte ens Strömstadsförfattaren Gösta Unefäldt kunde
ha fått en bättre intrig än den som visade sig ligga bakom detta mord.

Och nog var ingredienserna ovanliga. Här ingick befängda
påståenden, psykiskt labila anhöriga, förväntningar på arv och annat.

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

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt 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.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Mord i Strömstad med mystifierande intrig&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


