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En ukjent gjerningsmann bevæpnet med lasergevær skyter elleve personer i Stockholm. En dør, flere får mén
for livet. Det eneste ofrene har til felles er deres mørke hudfarge. Samtidig opplever Sverige sin verste
økonomiske krise på mange tiår. I kjølvannet av krisen vokser det fram en ny rasistisk bevegelse.
Flyktningleirer rundt om i landet blir angrepet, og i Riksdagen går det populistiske partiet Ny demokrati hardt
ut mot innvandringen. Jakten på lasermannen utløser Sveriges største politijakt siden Palme-mordet.
Innvandrermiljøene er i opprør, folk tør ikke gå ut og ingen vet når gjerningsmannen vil slå til igjen.
Slik var Lasermannen ** Hatet innvandrere ** Ranet banker for å avlede ** Banket opp forsvarere Tyske
påtalemyndigheter har tiltalt livstidsdømte John Ausonius, kjent som «Lasermannen», for ytterligere et drap.
«Lasermannen» angrer på at han ble svensk. Samtalen mellom politiet og Peter Mangs før pågripelsen avspilt
i retten. Peter Mangs i fengslingsmøte Kontaktinformasjon for Lasermannen AS Hundvåg, telefonnummer,
adresse, se informasjonen om firmaer. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Lasermannen AS. Finn
veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Den drapsdømte svensken
John Ausonius, med kallenavnet Lasermannen, er blitt siktet for et drap i Tyskland. Det opplyser
påtalemyndigheten i Frankfurt. Ausonius.

En mann som er mistenkt for en rekke skyteepisoder i Malmö, er pågrepet, opplyser svensk politi.
Lasermannen skjøt og terroriserte innvandrere, men ble selv mobbet for sitt mørke utseende som barn. I løpet
av noen uker har fem personer blitt skutt og drept i Malmö. Dette er tredje gang siden 1991 at byen blir
rammet av en rekke uforklarlige skyteepisoder. Kjøp 'Lasermannen, en berättelse om Sverige' av Gellert
Tamas fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet 9788248903192

