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Smeden fick livstid för mord i Solna – Diverse Hent PDF Solna, en kall vintermorgon. De anställda på
avdelningen skulle alltid minnas det som lite speciellt att som polis komma till jobbet den här morgonen. Det

var på avdelningen för grova brott i Västerort tisdagen den 8 januari 2008.

Ett allvarligt brott hade inträffat i distriktet och en del av poliserna redan under kvällen innan hade fått lite
information. Det rörde sig om ett mord – ett spaningsmord.

Ett av Västerortspolisens mest krävande fall riskerar att köra slut på poliserna som håller i utredningen.

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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