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107 knivhugg för att återupprätta heder – Diverse Hent PDF Ett mord sker i Landskrona. Den unga kvinnan
Maria Aydin hittas den 23 april död i sin lägenhet av sin 16-åriga bror, Marino. Han ringer polisen, och

vittnar om att en maskerad man trängt sig in i lägenheten och mördat Maria. Men polisen börjar snart tvivla
på hans historia.

I vad som skulle koma att bli ett av deras svåraste fall får vi följa hur Landskronapolisen använder alla sina
kunskaper inom teknisk bevisning och brott som förövas i hederns namn.

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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