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Djävulens lärling – Diverse Hent PDF "Jag sitter i ett rum upplyst av ljus. Satans kors finns på väggen. Jag
stirrar in i en kristallboll. Detta är den natt, när jag måste ge min själ åt Satan.

En fullmåne lyser, det är liklukt i rummet. Oh, vilken underbar lukt av spyor. Jag känner mig verkligt
kraftfull. I min själs ögon ser jag, hur jag kommer att flacka omkring som levande död och bringa smärta och

skräck."

Så formulerade sig 22-årige Raimo ett år innan han förövade ett grovt brott mot liv.

Huruvida Raimos djävulsdyrkan utgjorde motiv för dådet, kunde dock inte bevisas. Den saken är Raimas och
hans "herres" gemensamma hemlighet.

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.

 

"Jag sitter i ett rum upplyst av ljus. Satans kors finns på väggen. Jag
stirrar in i en kristallboll. Detta är den natt, när jag måste ge min själ

åt Satan.

En fullmåne lyser, det är liklukt i rummet. Oh, vilken underbar lukt
av spyor. Jag känner mig verkligt kraftfull. I min själs ögon ser jag,
hur jag kommer att flacka omkring som levande död och bringa

smärta och skräck."

Så formulerade sig 22-årige Raimo ett år innan han förövade ett
grovt brott mot liv.

Huruvida Raimos djävulsdyrkan utgjorde motiv för dådet, kunde
dock inte bevisas. Den saken är Raimas och hans "herres"

gemensamma hemlighet.

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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