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Kriminologen: "Saknas korrekt lagstiftning"
Anmäl text- och faktafel Anmäl till Medieombudsmannen

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

26 okt 2021 kl 21.54

Hunden faller över 50 meter – och
överlever
Räddningsteamet: ”Det var helt galet”

25 okt 2021 kl 15.58

Hör åtalade rapparens förklaring
inifrån rätten
Åtalas för kioskrån • Förhörs om inblandning i
kriminalitet
25 okt 2021 kl 23.30

Turisten är på paddeltur när vattnet
börjar röra sig
Obefintlig sikt är han inte beredd på vad kör in i – en
sjöko

26 okt 2021 kl 21.09

Larmet från förlossningsvården:
”Fabriksgöra”
Barnmorskor i Stockholm larmar om en ohållbar
arbetssituation

26 okt 2021 kl 21.00

Nu kan succé-serien ”Squid game” få
en andra säsong

MEST SETT

LIVE-TV: Senaste nyheterna med
Expressen TV
Följ senaste nytt i Expressen TV – vi sänder
direkt mellan 07 och 23 varje vardag och
mellan 11 och 20 på helger.
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Filmerna som sprids efter
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Minidokumentär: Vägen fram till
mordet på Einár
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