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Minttu-manden – mord i Bromölla \u2013 Diverse Hent PDF Ulf var en mand med en broget fortid. Efter

flere års problemer hjalp en bekendt ham med arbejde og bopæl i Bromolla. Ulf begyndte så småt at finde sig
til rette på egnen. Han mødte Janet og fik en hund. Parret var stamkunder på restaurant Royal Thai. Der
plejede de at spise, drikke, spille og være sammen med andre. Fredag den 9. november 2012 var ingen
undtagelse. Ulf og Janet var på Royal Thai hele aftenen. De spiste og drak, og Ulf spillede en del på

spilleautomaterne. I løbet af aftenen lagde de mærke til en fyr. Han gloede flere gange på dem, da de sad ved
deres bord i restauranten. De havde aldrig set ham før. Han spillede på spilleautomaterne og drak Minttu, som

han betalte kontant. Kort efter forlod manden restauranten. Et par timer senere følte Janet sig træt og
besluttede at gå hjem. Ulf blev på restauranten. Samtidig med, at Janet forlod restauranten, vendte manden,

der drak Minttu, tilbage ...
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