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Günther dömdes fyra år efter dådet på Fyn – Diverse Hent PDF Domen löd på 16 års ovillkorligt
fängelsestraff och utvisning med förbud att återvända till Danmark, dåden nu 56-årige tyske medborgaren, vi

kan kalla honom Günther, fick sin dom under september 2009 för skotten mot och mordet på den
vietnamesiske grillägaren Nhut Thai Ngyuen. Mordet skedde vid Texgrillen i Bogense under december
månad 2004 och var ett av de mest uppseendeväckande och kallblodiga morden på Fyn under det senaste

årtiondet.

Under flera år såg det ut som om Günther skulle komma undan med att ha skjutit Nhut Thai Nguyen, men
efter flera års resultatlös utredning fick polisen under 2008 hål på ärendet.

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

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt 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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