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Ung studentska föll offer för sexmördare – Diverse Hent PDF Operationscentralen i Florö får in en anmälan
om ett förmodat självmord på folkhögskolan i Sogndal. En flicka i 20-årsåldern har hittats död i sitt rum, med

en plastpåse över huvudet. Men är det verkligen självmord? Kripos, den norska nationala enheten för
kriminalitet, kallas in och de kan snabbt konstatera att flickan har blivit strypt och att dådet med högsta

säkerhet är sexuellt motiverat. Vad har flickan råkat ut för? Och vem är kallblodig nog att döda en ung flicka
med hela livet framför sig...

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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