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Minttu-mannen – Diverse Hent PDF Ulf är en man med brokigt förflutet. Men efter flera års trassel lyckas han
få livet på rätt köl, han skaffar jobb och bostad i Bromölla. Ulf börjar så smått finna sig tillrätta på orten. Han
träffar Janet och skaffar hund. Paret är stamkunder på restaurang Royal Thai: där brukar de äta, dricka, spela
och umgås med folk. Fredagen den 9 november 2012 var inget undantag. Förutom en sak. En okänd man var
där. Han står vid baren och dricker minttu som han betalar kontant. Efter en stund lämnar han restaurangen.

Janet blir plötsligt trött och går hem lite tidigare än Ulf, och då kommer mannen tillbaka ...

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.

 

Ulf är en man med brokigt förflutet. Men efter flera års trassel lyckas
han få livet på rätt köl, han skaffar jobb och bostad i Bromölla. Ulf
börjar så smått finna sig tillrätta på orten. Han träffar Janet och
skaffar hund. Paret är stamkunder på restaurang Royal Thai: där
brukar de äta, dricka, spela och umgås med folk. Fredagen den 9
november 2012 var inget undantag. Förutom en sak. En okänd man
var där. Han står vid baren och dricker minttu som han betalar

kontant. Efter en stund lämnar han restaurangen. Janet blir plötsligt
trött och går hem lite tidigare än Ulf, och då kommer mannen

tillbaka ...

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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