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BESKRIVNING

Den gamle tandläkaren Robert Aspelin levde i skräck för att råka illa ut. Samtidigt var bankjuristen
Vilhelm Eriksson besatt av att döda honom, och en dag var Aspelin spårlöst försvunnen.Misstankarna kom
med tiden att hopas runt bankjuristen, och när polisen väl grep honom erkände han att han först svindlat
den gamle tandläkaren och sedan eldat upp honom i sina kakelugnar.Bankjuristen ville sona sitt brott och
ta sitt straff. Men varken polis eller åklagare kunde förmå sig att tro på hans erkännande. I några av
kriminalhistoriens mest gastkramande förhör tvingades han därför bevisa sin skuld.Kakelugnsmordet är en
thriller ur verkligheten om en mördare och ett offer som på ett kusligt sätt påminde om varandra samtidigt
som de var varandras motsatser. I boken lär vi känna dem båda, dels genom ett antal inträngande intervjuer
som författaren gjorde med mördaren innan han dog, dels genom offrets efterlämnade
dagboksanteckningar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kakelugnsmordet - Lars Ohlson - Bok | Akademibokhandeln

Kakelugnsmordet av Ohlson, Lars: Bankmannen är den stora psykologiska gåtan bland 1900-talets
svenska mördare. Ingen som arbetade med att lösa mordet på den ...

"Tandläkarmordet" på Drottninggatan, sthlm 1962, kakelugnsmordet ...

Titel: Kakelugnsmordet Författare: Lars Ohlson Format: Pocket Antal sidor: 290 Förlag: Pocketförlaget
Recensionsexemplar "Den gamle tandläkaren Robert Aspelin ...

Kakelugnsmordet - Lars Ohlson - pocket (9789175791791 ... - Adlibris ...

Veckans brott säsong 3 (våren 2012), del 2. Bankkamrer Wilhelm Rodius förskingrar under en längre tid
en större summa pengar från tandläkarutbildade ...
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Kakelugnsmordet

https://www.bo-fi.club/?p=KAKELUGNSMORDET&ln=se
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