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Josef Fritzl höll dottern inlåst i 24 år – Diverse Hent PDF I Amstetten, Österrike, följer 18-åriga Elisabeth den
28 augusti 1984 med sin 49-årige pappa Josef Fritzl ner till källaren för att hjälpa honom att bära en dörr.

Efter år av våldtäkter är Elisabeth rädd för sin pappa, men hon vågar inte trotsa honom. Hon känner alldeles
för väl till hur hennes far kan reagera på ett nej. Och hur farligt kan det vara att bära en dörr till källaren?

Vad Elisabeth inte vet är att sjubarnspappan Josef Fritzl har betydligt mer långsiktiga planer än så för sin
tonåriga dotter.

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.

 

I Amstetten, Österrike, följer 18-åriga Elisabeth den 28 augusti 1984
med sin 49-årige pappa Josef Fritzl ner till källaren för att hjälpa
honom att bära en dörr. Efter år av våldtäkter är Elisabeth rädd för
sin pappa, men hon vågar inte trotsa honom. Hon känner alldeles för
väl till hur hennes far kan reagera på ett nej. Och hur farligt kan det

vara att bära en dörr till källaren?

Vad Elisabeth inte vet är att sjubarnspappan Josef Fritzl har betydligt
mer långsiktiga planer än så för sin tonåriga dotter.

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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