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Satanistmordet i Kiellers park – Diverse Hent PDF Klockan 16.39 den 23 juli 1997 promenerade 16-årige
Miro förbi i det gamla vattentornet i Kiellers park på sluttningen till Ramberget i Göteborg. Han upptäckte då
en man ligga på marken. Han trodde först att mannen sov, men skulle snart förstå att han just hittat kroppen

efter Josef Ben Meddour.

Sommaren 1997 var den finaste i mannaminne, solen och värmen höll i från midsommar och ända fram till
slutet av augusti. Det var också den sommar då åskväder och väldiga regn hastigt drog över Västsverige. Det

var efter ett sådant regn som Miro bestämde att han skulle ta sin promenad i Kiellers park.

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.

 

Klockan 16.39 den 23 juli 1997 promenerade 16-årige Miro förbi i
det gamla vattentornet i Kiellers park på sluttningen till Ramberget i
Göteborg. Han upptäckte då en man ligga på marken. Han trodde
först att mannen sov, men skulle snart förstå att han just hittat

kroppen efter Josef Ben Meddour.

Sommaren 1997 var den finaste i mannaminne, solen och värmen
höll i från midsommar och ända fram till slutet av augusti. Det var
också den sommar då åskväder och väldiga regn hastigt drog över
Västsverige. Det var efter ett sådant regn som Miro bestämde att han

skulle ta sin promenad i Kiellers park.

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.
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