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Sol och Våraren Frank dömdes i Halland – Diverse Hent PDF Vid slutpläderingen i Varbergs tingsrätt inledde
åklagaren med följande ord:

"Förfaren förförare förmår föremålen förlora förståndet". Han avslutade pläderingen med att begära att denne
sol och vårare borde tillbringa minst fyra år bakom galler ... Tingsrätten beslutade att tiden i fängelse skulle
vara längre än så. Men hur kom det sig att så många kvinnor och män lät sig luras av denne Raskenstam och
varför betalade de flera hundratusen kronor till honom? Artikelförfattaren har träffat femton kvinnor och fem

män som alla lät sig duperas av den "förfarne förföraren" och det här är deras sanna historia.

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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