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Djurens rättigheter - Diverse Hent PDF Det hela började sommaren 1976. Ett stockholmspar träffar Tyra, en
92-årig dam, som är vida känd för sin djupa kärlek för djur och deras välmående. Paret, som också har ett
stort intresse för djurens rättigheter och delar många värderingar med den gamla damen, påbörjar en

bekantskap med Tyra och efter en tid startar de även en stiftelse tillsammans. Men Tyra visste inte vad för
slags människor hon släppt in i sitt liv ... Fyra år senare var den åldriga damen, en av Hälsinglands rikaste
personer, nästan helt ruinerad. Följ med på upptakten till det ökända fallet som fångade hela Sveriges

uppmärksamhet.

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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