
Fem miljoner i lösen för ung miljonärska!
Hent bøger PDF

- Diverse

Fem miljoner i lösen för ung miljonärska! - Diverse Hent PDF Strax efter klockan 13.00 måndagen den 14
september 1992 körs en vit Volvo 744 GLT av en ensam man in på den lilla idylliska gatan i centrala Lund.
Mannen kör till gatans slut och knackar på en svart dörr i ett av de små gathusen. Ingen öppnar. Han går

tillbaka till bilen och väntar en stund. Kort därefter kommer ytterligare en bil in på gatan, en nyare jeep. Ur
detta fordon stiger ett ungt par, där mannen bär ett litet barn – en åtta månader gammal flicka – på armen. De
går in genom den svarta dörren i gathuset. Klockan är exakt 13.21. Om några minuter skall livet förändras

radikalt för de inblandade – för några på ett mycket dramatiskt sätt.

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.

 

Strax efter klockan 13.00 måndagen den 14 september 1992 körs en
vit Volvo 744 GLT av en ensam man in på den lilla idylliska gatan i
centrala Lund. Mannen kör till gatans slut och knackar på en svart
dörr i ett av de små gathusen. Ingen öppnar. Han går tillbaka till

bilen och väntar en stund. Kort därefter kommer ytterligare en bil in
på gatan, en nyare jeep. Ur detta fordon stiger ett ungt par, där
mannen bär ett litet barn – en åtta månader gammal flicka – på
armen. De går in genom den svarta dörren i gathuset. Klockan är
exakt 13.21. Om några minuter skall livet förändras radikalt för de

inblandade – för några på ett mycket dramatiskt sätt.

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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