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Änkan – Diverse Hent PDF På en stig bakom ett boningshus ligger en man på marken. Mannen, som heter
Sune, har ett koppel i sin hand, och hans hund sitter ängsligt bredvid sin husse och väntar på att han ska resa

sig upp, men det gör han aldrig. Han är död.

Två år senare kommer det in ett anonymt samtal till ett populärt radioprogram. Det är en kvinna som är
bakom samtalet, en kvinna som berättar att hon mördat sin man. Är Sunes död på väg att få en förklaring?

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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