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Morden i Sello köpcentrum – Diverse Hent PDF I Finland blir varje år mer än 20 kvinnor dödade av sin
make, pojkvän eller före detta make. Dessa våldsamma dödsfall föregås ofta av flera år av pina och hotelser.

Vissa av kvinnorna söker hjälp. En av dessa kvinnor var Maria vars liv tog slut när en sjukligt svartsjuk och
possessiv man dödade henne på nyårsafton 2009.

Det som gjorde fallet speciellt och särskilt tragiskt var att den man som Maria hade ett förhållande med,
Abram, hade bestämt sig för att genomföra dådet så att "hela världen skulle komma ihåg honom". Fyra
utomstående miste livet, arbetskamrater till Maria från Prisma i köpcentrumet Sello i Esbo. Slutligen tog

Abram sitt eget liv.

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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