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Ingen kan väl tro det vi har gjort tillsammans? – Diverse Hent PDF I mitten av september 2011 rusar en
förtvivlad mor in på länsmanskontoret i Nord-Gudbrandsdal. Hennes minderåriga dotter har berättat att hon

haft en sexuell relation med borgmästaren i en av grannkommunerna, som även är släkt med familjen.
Borgmästaren är dessutom bror till deras närmaste granne, som är borgmästare i kommunen som de bor i.

Mannen i fråga är Rune Øygard, borgmästare i Vågå och en av de mest framstående politikerna i regionen –
något som han hade varit de senaste 15-16 åren, och det här är den sanna historien om hans fall.

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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