
Skräckens hus i Gloucester rymde nio lik
Hent bøger PDF

- Diverse

Skräckens hus i Gloucester rymde nio lik - Diverse Hent PDF I England försvinner hundratals människor
varje år, precis som på andra håll i världen. Vissa kommer till rätta, levande eller döda, medan andra förblir
borta. Det väckte därför inte särskilt stort uppseende hos polisen, då 18-åriga Anne McFall anmäldes saknad i

1967. Polisen följde sina vanliga spaningsrutiner, men Anne var och förblev borta.

Under de år som följde fick polisen i Gloucester åtskilliga anmälningar om försvinnanden som gällde unga
kvinnor som försvunnit spårlöst. Först 1994 fick polisen tips som satte dem på spåren till en av Englands

värsta massmördare.

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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