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Alexandramannen – Diverse Hent PDF Den 18 april 2007 klockan 11.00 offentliggjorde Hovrätten över
Skåne och Blekinge en dom som slog fast att Atheer Al Suhairy med hjälp av täcknamnet "Alexandra" raggat
tjejer på internet, stämt träff och sedan utnyttjat flera av dem sexuellt. Han dömdes till tio års fängelse och

livstids utvisning.

När beskedet kom hade Atheer Al Suhairy, som i medierna fått namnet "Alexandramannen", varit häktad med
stränga restriktioner i drygt 750 dagar.

Samma vecka presenterades riksåklagarens lagförslag mot så kallad grooming, det vill säga när vuxna söker
sexkontakter med barn via internet. En företeelse som vuxenvärlden och rättsväsendet än i dag har bristande

kunskaper om.

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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