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Kallt fall granskas på nytt – Diverse Hent PDF Det finns mördare som tror att de kommit undan. Den svenska
preskriptionslagen innebär att gärningsmannen, om han lyckas undgå att bli fälld under tillräckligt lång tid,
går säker från sitt straff. Men sen infördes nya regler vilket innebär att mord som skett efter den 1 juli 1985
inte kommer att preskriberas. Med anledning av de nya reglerna beslöt rikspolischefen att alla ouppklarade
mord från den tiden skulle granskas. Professor Leif GW Persson har satts på fallet och utreder nu över 400

mord. Det här är berättelsen om ett av dem.

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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