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Mordet på en affärskollega – Diverse Hent PDF Det ärende som berättas här väckte stor uppmärksam på sin
tid. Det som inträffade var att en man dödade sin vän och affärskollega på ett synnerligen brutalt sätt. Han
slog honom till döds med en slaghammare. De inblandade var två unga män i sina bästa år; den ene miste

livet, den andre fick sin framtid lagd i ruiner. Deras familjer präglas av stor sorg. Men vad var skälet till denna
förskräckliga gärning?

Under utredningen framkom att gärningsmannen i sin karriär som fotbollsspelare börjat använda stimulerande
dorger för att öka sin uthållighet och kapacitet på banan. Detta blev katastrofalt för honom och troligen en av

orsakerna till denna förfärliga händelse.

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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