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Såg sexåringen sin far mörda en tonårsflicka? - Diverse Hent PDF Är det möjligt att fälla någon med stöd av
uppgifter som lämnats av den misstänktes egen dotter först efter 15 år?

Detta problem ställdes tingsrätten i Halmstad inför 1995 och därefter Hovrätten för västra Sverige. För
domstolarna komplicerades frågan av att mordet förövades i Tyskland när huvudvittnet, den misstänktes
dotter, var sex år och att hon glömt eller förträngt en del av sina minnesbilder. Ytterligare en kontroversiell

omständighet var delar av hennes uppgifter lämnats i ett sent skede under hypnos!

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt 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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