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Kvinnliga seriemördare är sällan något vi behöver oroa oss för i
vardagen. Men när de dyker upp sprids skräck och död i alla

riktningar. En grymhet bortom allt förnuft. I brottshistorien har de
satt outplånliga spår. Vi möter några av dem här. Den fnittrande

mormodern som mördade män, barn och släktingar. Eller Leonarda
Cianciulli, som gjorde tvål och bakade kakor av kvinnorna hon tog
livet av. Och sålde i butiken. Eller den ungerska 1500-talsgrevinnan
Elisabeth Bàthory, slottsvampyren. Hon lockade till sig unga flickor,
tömde dem på blod som hon sedan badade i, i tron att hon då skulle
behålla sin ungdom. Det är bara några av alla mördare och banditer

ur kriminalitetens mörka historia som vi sammanställt här.
Storsvindlare, kannibaler, sol-och-vårare, kidnappare och revolver-
desperados är några andra. Vi vågar påstå att alla är själviska och

hänsynslösa. Att de flesta helt saknar samvete och moral. De utstrålar
ren ondska. Några är extremt förslagna och smarta. De lyckas lura i
stort sett vem som helst, när som helst, om vad som helst. Och ett par
är hopplöst korkade. Som ligamedlemmarna bakom rekordkuppen
mot Östgötabanken i Linköping 1854. De skrävlade och strödde

pengar omkring sig. Ett enkelt kap för den skickliga Östgöta polisen,
som använde sig av undercover-metoder. Vi utlovar kuslig och

spännande läsning. Men knappast några lyckliga slut. Tragedier, svek
och förbannelser drabbar skurkarna. Drömmar och lyxliv kraschar i
fängelsehålor och våldsamma dödsfall. Fast inte för Pertti, som sol-



och-vårade närmare 300 kvinnor. Han slutade som ärlig och omtyckt
undersköterska på S:t Eriks sjukhus i Stockholm. Och absolut inte
för Frank Abagnale, som lurade hela världen med sina checker,
svindlerier, förklädnader och falska identiteter. Han hoppade av
brottskarriären redan vid 21 års ålder, satt några år i fängelse och
värvades sedan som framstående FBI-agent. För andra historiska
förövare vars framfart vi skildrar kan man konstatera att brott

knappast har lönat sig. Inte i längden i alla fall.
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