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Kvinna plågad till döds av sadistisk hyresvärd - Diverse Hent PDF Ingen kunde ana att det bodde en sadistisk
mördare i den lilla byn Aspa i Bergslagen. Men så var det och saken avslöjades när ett av hans offer inte
klarade av att begå självmord, som han beordrats av plågoanden för att kamouflera ett tidigare mord.

När polisen började rulla upp härvan kom detaljer i dagen som inrymde mer än vad de mest utstuderade
skräckfilmer brukar prestera av grymhet, övervåld och förnedring.

Straffet för gärningsmannen, 46-årige Kjell-Åke, blev livstids fängelse för mord. Det som kan förvåna en
chockad allmänhet är att gärningsmannen bedömdes straffmottaglig, alltså psykiskt frisk!

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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