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"Jag skjuter", sade han som hämnades med mord – Diverse Hent PDF Seriemördare – en person som mördar
minst tre personer vid olika avgränsande tillfällen. Motivationen är så gott som alltid ett sökande efter

psykologisk tillfredställelse. Så vad är det Ibrahim försöker uppnå när han kallblodigt mördar två personer i
Stockholm? Vad är motivet? Vad är kopplingen mellan offren? Polisen jobbar hårt för att hitta honom så

rättvisa kan skapas, och när en tredje person faller offer för Ibrahim blir jakten alltmer brådskande. Är Ibrahim
på väg att bli en seriemördare?

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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