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Ett stående inslag hemma hos Alice och Bruno Kenner var den så kallade skattsökarleken. Varje år på Alice
födelsedag lekte man leken som blivit en riktig tradition. Men just i år var det annorlunda.
Några gäster hade en kuslig föraning om att leken kunde leda till tragedi. Och det var precis vad som hände.
Kommissarie O.P. Nilsson får mordutredningen på sitt bord och den visar sig vara mer utmanande än vanligt.
Alla hans sinnen sätts på prov.Vic Suneson, pseudonym för Sune Viktor Lundquist, föddes den 11 november
1911 i Stockholm och dog den 5 september 1975 i Sundbyberg. Suneson var en svensk kriminalförfattare som
skrev om polismännen O.P. Nilsson och Kjell Myhrman. Hans böcker var ofta pusseldeckare eller handlade
om polisarbete. Han skrev även två ungdomsdeckare under sin livstid.
Berättelsen om Sveriges mest kriminella släkt är inte vacker. Hans kusin, en 28-årig kvinna som suttit i …
DN Sverige är inrikesnyheter och händelser dygnet runt.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani har avlidit, bekräftar Megafonerna som han var med och drev.
Pocketförlaget startades 2006 och ger i första hand ut skönlitteratur i det bekväma pocketboksformatet.
Polisen kom fram bara minuter efter attacken – och kunde snart gripa Saleh, Chamoun och en 17-åring.
Vill du låta miljöförstöringen till havs fortsätta, eller vill du vara med och rädda haven. Klicka på bilderna
för att höra rösterna som redan tagit ställning för havet – och hjälp oss sprida ordet. Berättelsen om Sveriges

mest kriminella släkt är inte vacker. 02. AP-fondernas etikråd. Bland det sista som hörs är 39-åringens
vädjan: – Snälla, jag vill inte dö. Polisen kom fram bara minuter efter attacken – och kunde snart gripa Saleh,
Chamoun och en 17-åring. PCL-r (Psychopathy Checklist–Revised) är ett i raden av diagnostiska instrument,
ett standardinstrumentet för att bedöma psykopati, men lämpar sig dåligt för … Etymologi. Frun höggs ihjäl i
lägenheten. Utgivningen är bred och kvalitativ, och vi samarbetar med alla svenska förlag. Faktoid (av
faktum och -oid, 'något som liknar') är föreställningar som hålls för sanna, men som i själva verket är
felaktiga. Bland det sista som hörs är 39-åringens vädjan: – Snälla, jag vill inte dö. Kjell Hedvall (S),
kommunstyrelsens ordförande i Lidköping, frågar sig varför ordet ”negerboll” är kränkande.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död Publicerad 15 december 2017 kl 18. AP-fondernas etikråd.

