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Gåtan Thomas Quick: Mördare eller mytoman? – Diverse Hent PDF På våren 2001 dömdes Thomas Quick för
ett mord som begicks 1980. I och med domen markerade samhället slutpunkt för den sjunde mordrättegången

– gällande den åttonde mordgärningen – mot denne man som erkänt sig skyldig till närmare 30 mord.

Den nya domen gav nytt bränsle åt en redan tidigare livlig debatt kring Thomas Quick: kan han verkligen ha
begått alla de mord han erkänt? Som en replik på denna reaktion förklarade Quick på hösten 2001 att han

beslutat "ta time-out" och inte längre medverka i de förundersökningar som drivs mot honom.

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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