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Idag släpper Storytel Original sin allra första faktaserie inom genren True Crime. Fallet Tore Hedin är 
spektakulärt, men inte så omskrivet, trots att han är klassad som Sveriges värsta massmördare genom 
tiderna. Journalisten Johan Persson har genom ett unikt research- och intervjumaterial närmat sig gåtan 
Tore Hedin.  
 
November 1951 i Tjörnarp, mellersta Skåne. 
Den vikarierande bypolisen Tore Hedin är knappt 25 år gammal när han dras in i utredningen av det 
brutala mordet på mjölnaren Allan Nilsson. Trots hans oerfarenhet och unga ålder tycks han klara det 
med bravur, och visar stort engagemang i jakten på gärningsmannen. Vad ingen vet är att mördaren är han 
själv. 
 
Nio månader senare pågår en massiv polisinsats i och kring Hurva, sydost om Eslöv, där ett massmord 
skett på ett ålderdomshem. Gärningsmannen tros vara samme man som strax innan dödat båda sina 
föräldrar. Han är antagligen beväpnad och mycket farlig. Mannen heter Tore Hedin, och den här 
sommaren går han till historien som Sveriges värsta massmördare. 
 
Johan Persson, född 1984 i Kungälv, är journalist med fokus på kriminalitet och juridik. Han har bland 
annat träffat och skrivit om gärningsmannen som nästan misshandlade honom till döds en sommarnatt 
2001. Intresset för kriminalpsykologi väcktes då han rapporterade från Oslo om den norske 
massmördaren och terroristen Anders Behring Breivik som berövade 77 människor livet i juli 2011. 
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Om Storytel 
Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds 
en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, 
Norge, Danmark, Finland, Holland och Polen. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning 
som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet 
Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram och danska People´s Press 
(Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor. 
 
	
	


