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Charles Lindbergs son är kidnappad! – Diverse Hent PDF Kidnappningen och mordet 1932 på Charles
Lindberghs knappt tvåårige son har karaktäriserats som "1900-talets brott". Det kan bero på att dådet

uppfattades som sällsynt hjärtlöst. Men sannolikt mest för att Lindbergh sågs som en hjälte i USA och hela
världen, efter hans ensamflygning över Atlanten 1927.

Efter några år kunde brottet klaras upp och gärningsmannen avrättades i elektriska stolen. Men han erkände
aldrig och på senare tid, drygt 70 år efteråt, har det antytts att FBI:s utredning var tillrättalagd, att gärningen

egentligen var en konspiration.

Vad är sanning? Vad är lögn? Berättelsen följer svenskättlingen Lindberghs förtvivlade försök att finna
gärningsmannen på egen hand.

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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