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Morden på den ryska tsarfamiljen – Diverse Hent PDF Den 29 april 1918 stoppar man tsar Nikolaj Romanov
och hans tyskfödda hustru Alexandra i den ryska staden Jekaterinburg. Hela tsarfamiljen på sju personer har
varit under arrest i 13 månader, först i Petrograd och senare i Tobolsk. Den nya regeringen avskyr honom och
har lett en obarmhärtig kampanj för att vända det ryska folket emot tsarfamiljen. Jekaterinburg, den tredje

största staden i Ryssland har blivit ett skrämmande centrum för bolsjevikernaeras fiende nummer ett, Nikolaj.
Och nu anländer han till detta uppviglingens näste, styrt av hårdhänta militarister.

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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