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Terrorism på italienska - Diverse Hent PDF Den 9 maj 1978 påträffades ett lik i en bil parkerad mitt i det
gamla Rom. Den mördade mannen identifierades snart som Aldo Moro, en 61-årig toppolitiker som hade varit
gisslan hos den vänsterextrema terrororganisationen "Röda brigaderna" sedan den 16 mars. Under 55 dygn

utnyttjades han som bricka i ett hänsynslöst utpressningsspel mellan terroristerna och den italienska
regeringen, innan han kallblodigt avrättades med elva pistolskott mot hjärtat. Men vad var egentligen
upptakten till att Aldo Moro kidnappades, och varför lyckades inte myndigheterna rädda hans liv?

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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