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Mord på svensk psykolog löstes i Vilnius – Diverse Hent PDF "För polisen börjar bilden klarna: Helena var
inte bara försvunnen utan hon hade uppenbarligen utsatts för ett ofrivilligt försvinnande. Utredningen

övergick nu i en annan fas. Brottsmisstankarna ändrades till människorov."

Den 18 augusti 2004 försvinner psykologen Helena Bering. Samma dag anmäls hon som försvunnen av sin
familj, och polisens börjar snart misstänka att försvinnandet inte varit frivilligt. Helena mobiltelefon och bilen

hon färdades i vid försvinnandet är länge polisens enda ledtrådar - tills Helenas kropp återfinns i ett
skogsområde utanför Stockholm elva dagar senare. I denna unika inblick i fallet får vi följa polisens arbete

för att finna sanningen om vad som som hände Helena Bering.

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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