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Efterlyst av Interpol - Diverse Hent PDF "Om det ska sägas något fördelaktigt om José så må det väl först och
främst vara att han i sin kriminalitet var så hederlig att han inte bara hemsökte sitt fosterland utan visade stor

uppfinningsrikedom med hänsyn till vilka läder och världsdelar han skulle hedra med sin verksamhet."

När en internationellt känd checkbedragare dyker upp i Skandinavien blir det intensiva dagar för lokal polis.
Bedragaren, som var lika intelligent som farlig, blir snart arresterad, men lyckas genom hot om våld att fly
från sin cell. När han återigen är på fri fot kopplas Interpol in för att hjälpa till att hitta honom, alla resurser

sätts in för att fånga denna kameolont som rör sig obehindrat över landsgränser.

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.

 

"Om det ska sägas något fördelaktigt om José så må det väl först och
främst vara att han i sin kriminalitet var så hederlig att han inte bara
hemsökte sitt fosterland utan visade stor uppfinningsrikedom med
hänsyn till vilka läder och världsdelar han skulle hedra med sin

verksamhet."

När en internationellt känd checkbedragare dyker upp i Skandinavien
blir det intensiva dagar för lokal polis. Bedragaren, som var lika

intelligent som farlig, blir snart arresterad, men lyckas genom hot om
våld att fly från sin cell. När han återigen är på fri fot kopplas

Interpol in för att hjälpa till att hitta honom, alla resurser sätts in för
att fånga denna kameolont som rör sig obehindrat över landsgränser.

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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