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når der er sket en grov og spektakulær forbrydelse. "Politiet tror, at de involverede kommer fra den kriminelle

verden", er en anden flittig benyttet sætning.

Det kan være svært at opklare sådanne forbrydelser, fordi der kun er få vidner, og fordi de involverede – både
offer og gerningsmænd – ofte ikke vil fortælle noget til politiet.

Da en mand blev skudt og dræbt på åben gade i Kortedala, Göteborg, en sommernat i 2007, stod politiet over
for interessante oplysninger. Skyderiet kunne nærmest sammenlignes med et baghold i det vilde vesten, hvor

to modstandere skyder på hinanden. Men hvorfor og hvad gik forud for skyderiet?

Artiklen giver læseren et enestående indblik i en verden, som få oplever i virkeligheden.
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