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Mord i Herlev – Diverse Hent PDF Det finns sju klassiska motiv för mord. Vinning, begär, svartsjuka, hämnd,
spänning, utstötning och fanatism. Ett av de mest vanliga motiven är svartsjuka och det är ett sådant fall som
kommer att beskrivas i den här artikeln. En kvinna som lämnat sin exman och inte vill återvända. Ett beslut
som slutade som det så ofta gör när kvinnor till slut försöker lämna våldsamma män. "Om jag inte kan få
henne så skall ingen annan ha henne heller" resonerar gärningsmannen. Men en sak gärningsmannen inte
hade tänkt på i sitt vredesmod, var vilka konsekvenser hans våld skulle få för deras gemensamma barn.

Alla namn är fiktiva.

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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