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Tre fick livstidsstraff för "samma brott" – Diverse Hent PDF Robert Ejerot bestämmer sig för att göra en
förändring i sitt liv. Han säljer sitt radhus i Slagsta och flyttar ut till en liten lägenhet i Gnesta. Tack vare
försäljningen av sitt hus och även sitt bevakningsföretag och så har han fått ihop en fin summa som han
planerar att investera i sitt nya liv. Men han får aldrig fullfölja den drömmen. Ejerot hittas mördad i sitt

badkar, hans kropp är mumifierad och förruttnad och verkar ha legat där i månader. Det som fångar polisens
uppmärksamhet är att hans bankonton är länsade. Har hans förmögenhet en koppling till varför han blivit

mördad, eller är allt en slump?

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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