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Mördade kollega för att slippa låneskuld - Diverse Hent PDF Den 29-årige väktaren hade en pressad
ekonomi, han hade ingen styr på pengar. Han var försörjningpliktig för två barn med olika mammor. Och han

umgicks gärna med andra kvinnor. Han drog sig inte heller för att låna pengar av dem.

En skuld på 6 000 kronor blev hans motiv för att mörda en kvinnlig kollega, 21-åriga Helena, som han haft
en kärleksaffär med. Pengarna hade han använt för att betala tillbaka en annan skuld till en annan

arbetskamrat, som han dessförinnan försökt röja ur vägen!

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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