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20'erne fundet død på vandpibecafeen Black Diamond i Hissinge i Göteborg. Han havde mindst 25 knivstik i
kroppen, og der var en stor blodpøl under ham. Det kunne være et "almindeligt knivdrab", men der opstod
hurtigt spekulationer om, at det kunne være et såkaldt æresdrab. Politiet indledte efterforskningen og anholdt
med det samme de fire unge mænd, der havde fundet den døde og tilkaldt politiet. Nogle dage senere kunne
disse mænd helt udelukkes fra efterforskningen. Samtidig foregik der mange afhøringer, hvor politiet afhørte
offerets familie og offerets kæreste. Mobiltelefonerne blev kontrolleret, og der voksede et entydigt billede
frem. Offeret havde følt sig truet af sin forhenværende kærestes far, og den sidste opringning fra offerets
telefon var til den forhenværende kærestes far, kun et par minutter inden det formodede drabstidspunkt.
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