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Stieg Larssons arv Jan Stocklassa Hent PDF Stieg Larssons arv er en nervepirrende true crime om et af nyere
tids mest spektakulære mordsager og viser samtidig en helt ny side af den svenske succesforfatter, og hvordan
hans arbejde med Palme-mordet og de implicerede parter sneg sig ind i hans romaner og romanfigurer. I 2014
fik svenske Jan Stocklassa ad omveje fingre i Stieg Larssons private arkiv. Kasserne, der havde stået uberørt
hen i ti år siden forfatterens død, viste sig blandt andet at indeholde en omfattende undersøgelse af mordet på
den svenske statsminister Olof Palme, der blev skudt på åben gade i det centrale Stockholm. Mordet er aldrig
blevet opklaret, på trods af at efterforskningen har stået på i adskillige årtier og hører til blandt verdens mest
omfattende kriminalsager. Efterhånden som Stocklassa dykker ned i materialet og stykker Larssons brikker
sammen, tegner sig imidlertid konturerne af en holdbar teori om, hvad der virkelig skete op til den martsaften

i 1986.
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