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Tills döden skiljer oss åt ... – Diverse Hent PDF Vid tolvtiden mitt på dagen gör sig Malin i ordning för att
åka och hälsa på sin tolvårige son Tobias i Upplands Väsby. Hon lämnar familjehemmet i Almunge – några
mil norr om Stockholm – där hon bor tillfälligt med sina två yngsta barn. Dag blev till kväll och kväll blev
till natt men Malin kommer aldrig fram och får inte träffa sin son – trots att de befinner sig närmare varandra
än man kan ana. Malin anmäls som försvunnen och en rad makabra händelser kommer att bli avslöjade.

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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