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Vapenhandlarrånet urartade i mordförsök – Diverse Hent PDF Ett samtal kommer in till polisens
ledningscentral i Göteborg. Uppringaren berättar att en man, blodig och svårt misshandlad, står på hans trapp
och är i akut behov av hjälp. När polisen kommer dit möts de av en makaber syn. Blod täcker varje yta av
huset, tillhörande den misshandlade mannen och hans vän. På övervåningen hittar de mannens fru på

köksgolvet, bakbunden och bara minuter från döden. Deras hus har vänts upp och ned, och de finner snart
anledningen till det brutala rånet: vapen, klockor och tändare för hundratusentals kronor är borta...

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

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist 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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