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Julaftonsmordet - en komplicerad gåta – Diverse Hent PDF Klockan 23.40 på julaftonskvällen 2001 ringer en
man in till 112. När operatören frågar vad det är som har hänt svarar bara mannen kortfattat: "Jag har gjort ett
mord." Genast är polisen igång, och man åker ut till den lägenhet som mannen förklarat att han befinner sig i,
för han har lovat att stanna där han är. När polisen anländer möts de av en fruktansvärd syn. Gärningsmannen
griper man snabbt i vardagsrummet, men i sovrummet hittas en annan man brutalt mördad. "Har du gjort

detta?" frågar polisen, och det enda man får till svar är "Jag minns inte..."

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.
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