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Fallet Bobby – Diverse Hent PDF Det går inte att med ord beskriva de fruktansvärda och upprepade lidanden
den tioårige pojken Bobby tvingades utstå i sitt föräldrahem. Under flera veckor runt årsskiftet 2005–2006
utsattes pojken, som led av autism, för bland annat grov misshandel – så grov att domstolen senare valde

beteckna den som tortyr. Misshandeln ledde slutligen till Bobbys död. Efter dådet enades modern och hennes
pojkvän om att söka dölja dödsfallet och anmälde pojken försvunnen samtidigt som de sänkte hans kropp i en
sjö nära hemmet. Det förelåg dock en rad omständigheter, som till slut ledde polisen fram till det verkliga

förhållandet.

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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