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Trippelmordet i Uddevalla Thomas Bodström, Lars Olof Lampers boken PDF Den 7 mars 2015 hittas tre döda
personer på en gata i Uddevalla. Samtliga är skjutna på nära håll. Polisen upptäcker snabbt att två av offren
har kopplingar till ett kriminellt gäng och de behöver inte leta länge för att hitta några personer som träffade
offren vid den tid då morden begicks. Men samtidigt verkar det otroligt att det skulle vara deras egna
barndomsvänner som är gärningsmännen.
Trippelmordet i Uddevalla är en berättelse om gängkriminalitet och om hur vänskapsband hamnar helt i
skymundan när narkotika, svarta pengar och vapen kommer in i bilden. Och hur priset för blotta misstanken
om svek kan vara döden.
Det är också en skildring av en komplicerad polisutredning där det i slutänden blir oerhört svårt att avgöra
vem som egentligen gjort vad, om två rättegångar med helt motsatta utfall och om en rättsprocess som
fortfarande inte är helt avslutad.
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