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Våldtäktsman hittade sina offer på internet – Diverse Hent PDF När polisen undersökte en följd våldtäkter,
som var en blandning av relations- och överfallsvåldtäkter, sattes fokus på en ny form av kontaktväg till

kvinnor. Serievåldtäktsmannen Peder hade hittat sina offer på en dejtingsajt på internet.

Våldtäktsmannen skickade foton till kvinnorna av en annan man än han själv. Han skrev att han var en ung
framgångsrik affärsman. Men när kvinnorna efter en tids kontakt via mail, sms och telefon besökte honom,
var han inte på något vis den han utgav sig för att vara. Avsikten med att kvinnorna skulle besöka honom var

en helt annan ...

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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