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Fyra unga rånade och dödade antikhandlare – Diverse Hent PDF Fyra unga män, samtliga i 25-årsåldern,
tvingar sig in hos en antikhandlare i akt och mening att råna honom på pengar och värdesaker. De har hört att

antikhandlaren förvarar stora belopp i sitt hem och de är övertygade om att deras kupp ska lyckas.

Rånet förlöper dock inte alls enligt deras planer. Antikhandlaren sätter sig till motvärn och det hela resulterar
i att han misshandlas till döds. Det faktiska bytet visar sig dessutom långt ifrån så stort som gärningsmännen

kalkylerat med.

Till en början står polisen utan direkta spår, men efter två veckor kommer ett avgörande genombrott.

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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