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Kanotisten hade fått nog av att vara död – Diverse Hent PDF En dag var han bara borta. Den 51-årige
engelsmannen John Darwin bestämde sig för att ge sig ut på sjön, en kort tur med sin kanot, för att sedan
komma hem igen innan middagen. Men John Darwin kom aldrig tillbaka. Han försvann spårlöst och alla

antar att han har drunknat. Vänner och familj sörjer. Vad de inte vet är att John i själva verket har iscensatt sin
egen död. Men varför skulle han göra detta? Och är den sörjande änkan så oskyldig som hon verkar?

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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