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Kvinden i køleskabet Diverse forfattere Hent PDF Den 2. juli 2012 blev Sydsjællands og Lolland-Falsters
Politi kontaktet af Viborg Kommune, der siden slutningen af 2010 ikke havde kunnet komme i kontakt med
den 40-årige Marie, som sidst havde været tilmeldt på Småhusevej i Vesterborg på Lolland. Kommunen
skulle have fat i Marie i forbindelse med anbringelsen af hendes datter, som var i plejefamilie. De havde
forsøgt at få kontakt med hende gennem længere tid, men uden held. Lolland Kommune havde lukket for
hendes pension i marts 2012, uden at det havde givet en reaktion fra Marie, og man frygtede, at Marie var

"rigtig væk". Den sidste, som havde Marie i live, var hendes daværende samlever Martin, der havde oplyst, at
hun var rejst fra ham omkring d. 15 december 2010 og hentede de sidste af sine ting i januar 2011. Den 5.

februar 2013 blev Maries tidligere samlever Martin anholdt og sigtet for drab. Senere samme dag blev Maries
lig fundet i et køleskab i et udhus på Martins bopæl.

 

Den 2. juli 2012 blev Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
kontaktet af Viborg Kommune, der siden slutningen af 2010 ikke
havde kunnet komme i kontakt med den 40-årige Marie, som sidst
havde været tilmeldt på Småhusevej i Vesterborg på Lolland.

Kommunen skulle have fat i Marie i forbindelse med anbringelsen af
hendes datter, som var i plejefamilie. De havde forsøgt at få kontakt
med hende gennem længere tid, men uden held. Lolland Kommune
havde lukket for hendes pension i marts 2012, uden at det havde
givet en reaktion fra Marie, og man frygtede, at Marie var "rigtig
væk". Den sidste, som havde Marie i live, var hendes daværende

samlever Martin, der havde oplyst, at hun var rejst fra ham omkring
d. 15 december 2010 og hentede de sidste af sine ting i januar 2011.
Den 5. februar 2013 blev Maries tidligere samlever Martin anholdt
og sigtet for drab. Senere samme dag blev Maries lig fundet i et

køleskab i et udhus på Martins bopæl.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Kvinden i køleskabet&s=dkbooks

