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fyrabarnsmamma. Vem var mördaren?

Klockan 02.43 fredagen den 1 december 2006 tog nödcentralen i Satakunta emot en anmälan om ett grovt
våldsbrott som skett i Vanhakylä i Ulvsby. Enlig den som ringde, familjens mor, den 41-åriga Anneli Auer,
hade en cirka 180 centimeter lång rätt kraftig man i 30–40 årsåldern med runt ansikte trängt sig in genom
terrassdörren i familjens villa som låg på Tähtisentie 54. Mannen var klädd i åtsittande mörka kläder och

hade delvis maskerat ansiktet. Inne i huset hade mannen knivhuggit Anneli Auers man Jukka Lahti, 51 år, till
döds.

Inkräktaren hade också huggit Anneli Auer i det vänstra bröstet. Vid tidpunkten för händelsen befann sig
även familjens barn i åldern 2, 4, 7 och 9 år i bostaden.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist 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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