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Odens apostel - Diverse Hent PDF På vårvintern 1955 pågick en mycket märklig brottsutredning vid
kriminalavdelningen i Stockholm. Varken förr eller senare har en liknande utredning ägt rum, såvitt ar kant.
Upprinnelsen till det hela var en anmälan från en 70-årig kvinnlig affärsinnehavare i Vasastaden. Enligt

anmälan hade målsägaren blivit frånlurad hela sitt sparkapital ca 60 000 kronor av en kvinnlig talpedagog på
Östermalm. Talpedagogen hade gjort gällande, att hon kunde tala med andar, likaså att dessa kunde tala

genom henne. Hon hade också vid flera tillfällen i samband med seanser uppträtt med olika röster. Dessa hade
uppmanat målsägaren att lämna pengar till talpedagogen, vilket också skett. Detta hade pågått successivt
sedan år 1945, då han lärt känna talpedagogen. Ingen annan person hade fått närvara under seanserna.

Målsägaren hade varit mycket rädd för talpedagogen, som haft ett synnerligen starkt inflytande på henne.

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.

 

På vårvintern 1955 pågick en mycket märklig brottsutredning vid
kriminalavdelningen i Stockholm. Varken förr eller senare har en
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var en anmälan från en 70-årig kvinnlig affärsinnehavare i

Vasastaden. Enligt anmälan hade målsägaren blivit frånlurad hela sitt
sparkapital ca 60 000 kronor av en kvinnlig talpedagog på

Östermalm. Talpedagogen hade gjort gällande, att hon kunde tala
med andar, likaså att dessa kunde tala genom henne. Hon hade också
vid flera tillfällen i samband med seanser uppträtt med olika röster.
Dessa hade uppmanat målsägaren att lämna pengar till talpedagogen,
vilket också skett. Detta hade pågått successivt sedan år 1945, då han
lärt känna talpedagogen. Ingen annan person hade fått närvara under
seanserna. Målsägaren hade varit mycket rädd för talpedagogen, som

haft ett synnerligen starkt inflytande på henne.

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.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Odens apostel&s=dkbooks

