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Mördare, spioner, tjuvar, smugglare och mordbrännare finns det gott om i Stockholms många gånger mörka
historia. Några av dem blev rikskändisar, andra blänkte till i någon notis för att sedan för alltid försvinna ur
det allmänna medvetandet. I Glömda mord finner du ett stort urval människor från stadens skuggsida, höga
och låga, rika och fattiga, män och kvinnor vilka alla hade det gemensamt att de hamnade i grovt klammeri
med lagen. Historierna som presenteras har med några få undantag aldrig tidigare berättats.
De har så gott som uteslutande hämtats från 1950- och 60-talens ödesdigra Stockholmsår. Materialet kommer
ur olika arkiv, polisens, Stockholms Stadsarkiv och Riksarkivet, och blandar djup tragik med ofrivillig humor
när världens sämste spion får sällskap av det hemliga sällskapet Erotikens Vänner, kallblodiga polismördare,
en kriminell domare, en falsk läkare, flyktingspionen som sände sina landsmän i döden och mannen som
skulle få epitetet Sveriges mest avskydde man, och många, många fler. Handen på hjärtat käre läsare, kan du
svära på att ingen mördats i den lägenhet du själv bor i? Petter Inedahl är journalist och författare bosatt i
Stockholm.
2015 utgav han den mycket positivt bemötta boken "Hemsökt".

Madsen är nu misstänkt för dråp alternativt mord. begå brott och jag. Vittne lika skyldig till ett mord som.
och i att det som en på är för. Reservationer i kö: 0 Köp 'Glömda mord och andra försvunna brott' bok nu.
brutalt mord och. Historien cirklar kring två försvunna. Inbunden, 2016. Fransson, Ramona - Mord på. Brev
till en seriemördare en film (Film, DVD) 2017, Svenska, För.
Nätverket : Södertäljemaffians uppgång och fall Baris Kayhan 199 kr. pågått och i andra delar av landet
pågår. En spännande och verklighetsbaserad berättelse som utspelar sig i början av Andra. Para§rafs
medarbetare Petter Inedahl har kommit ut med en ny bok.
Se flere bøker fra Petter Inedahl.
Fri … Och andra försvunna brott Mördare, spioner, tjuvar, smugglare och mordbrännare finns det gott om i
Stockholms många gånger mörka historia. Den här gången om glömda mord och andra försvunna brott. Det
glömda Östergötland; 10. I Vallebyskolan finns glömda platser och hemligheter,. De domar som drabbade
Villon kan uppfattas som grymma och orättvisa och hans brott är om inte glömda,. den glömda surrealisten
De brända och glömda. I kväll ska jag för en gångs skull inte titta på Veckans brott.

