
Knockoutdropparna
Hent bøger PDF

- Diverse

Knockoutdropparna - Diverse Hent PDF Färjetrafiken mellan Sverige och Finland är livlig. Varje dag färdas
dessa flytande hotell över Östersjöns vatten, med tusentals passagerare. Ofta lägger flera färjor till i samma
hamn samtidigt, varpå passagerarna blandas med varandra i ett virrvarr, där vissa nyss kommit hem, andra

precis har anlänt till sin semester.

På dessa färjor konsumeras ofta stora mängder alkohol, och det är inte sällan ett livligt festande. För många
passagerare är det just denna resa som är målet med passagen mellan länderna. Bakom de glada festerna, och
den uppsluppna stämningen som passagerarna bär med sig döljer sig dock något mindre aptitligt. Arbetet med
att förhindra, utreda, och upptäcka de brott som begås på färjorna är ett av polisyrkets tuffaste uppgifter, och
det kräver all mänsklig uppfinningsrikedom att hålla jämna steg med den undre värld som gömmer sig i

färjans folkhav.

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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