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Tjejliga jagade åldringar – Diverse Hent PDF 71-åriga Sonja är på väg hem. Med hjälp av sin rullator går hon
in genom porten och kliver in i hissen för att åka upp till sin lägenhet. Hon lägger märke till att tre unga tjejer
följer med henne in i hissen, men tänker inte mer på det. Men när hon kliver ur hissen händer allt mycket
snabbt. En av tjejerna tar ett kraftigt tag om Sonja och lägger sin arm över hennes ansikte. Det gör ont och

hon kan inte se någonting. De andra tjejerna sliter till sig Sonjas väska. Sedan knuffar de med gemensam kraft
henne nerför trappan, och allt blir svart...

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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