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Det hälsovådliga hälsohemmet - Diverse Hent PDF Det finns människor som ständigt ger polisen mycket att
göra. Paavo Laine var just en sådan – när han var i frihet och inte befann sig bakom fängelsemurar, vilket han

ofta gjorde.

I den här artikeln skildras några av de brott som Laine (samtliga namn som förekommer i artikeln är
fingerade) låg bakom. Här aktualiseras också ett tills vidare ouppklarat brott – hittills har inte domstolen

ansett att polisens bevis är tillräckliga för att fälla honom. Läsaren kan ställning till utredningsresultaten och
kanske fungera som "detektiv".

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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