
"Gryningspyromanen" – dyr för samhället
Hent bøger PDF

– Diverse

"Gryningspyromanen" – dyr för samhället – Diverse Hent PDF Det är inte alltid som polisen har turen att
övervaka en misstänkt när han är mitt uppe i en intensiv brottsturné. Gryningspyromanen Ulf Borgström,
skyldig till över 200 bränder enligt honom själv, är ständigt på fri fot i brist på fällande bevis mot honom.

Brand efter brand bryter ut i hans fotspår, men hoppet om att han ska åka fast är svagt. Men på
gärningsmannens födelsedag i november 2005 kan han äntligen gripas. Men när det kommer till

Gryningspyromanen vet man aldrig vad som kommer att ske...

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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