
Cold case? Dubbelmord i Högdalen
Hent bøger PDF

– Diverse

Cold case? Dubbelmord i Högdalen – Diverse Hent PDF En första förutsättning för att lyckas klara upp ett
Cold Case är att utredaren verkligen tror på att det går att hitta mördaren!

Jag kommer nu att ge ett belysande exempel hämtat från två ouppklarade mord utförda 2007 i Högdalen, i
Stockholm och hur de båda kunde klaras upp. Genom att arbeta noggrant, med en övertygelse av att det går
att lösa och genom att använda kriminalpolisens hela verktygslåda, på ett effektivt sätt, kan man nå resultat.

Jag vill påstå att det faktum att de två morden klarades upp, inte handlade om tur eller slumpartade
gratiseffekter! Fallet är ett klart exempel på att det går att gripa mördaren även i gamla mord.

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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