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Ystad brinner – om Gryningspyromanen - Diverse Hent PDF Efter ett treårigt fängelsestraff för två försök till
grov mordbrand släpps Ulf Borgström, "Gryningspyromanen", fri. Och sedan dess har bränderna i hans

fotspår bara växt i antal, men man lyckas aldrig få tillräckligt med fällande bevis för att man ska få stopp på
tragedierna. Polisen tar till alla medel i deras förfogande; punktmarkering, övervakning, psykologisk

utvärdering, spaningsinsatser... Vad krävs det egentligen för att få en känd fara för omgivningen bakom lås
och bom, och kan polisen finna svaret i tid?

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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