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Försäkringssvindel i särklass - Diverse Hent PDF När Inge kommer in på läkarmottagningen finns det märken
på hennes hals. Det är hennes make Bernt som orsakat dem, då han efter ett bråk dem emellan tagit stryptag
på Inge. Efter undersökningen skjutsas Inge hem, och polisen tar sig ett allvarligt snack med Bernt. Året är
1988, och polisens förväntning är att kvinnan efter några dagar ska ringa upp och dra tillbaka anmälan om
misshandel, det är nämligen vad som händer i nästan alla sådana fall. Men Inge, som tillfälligt flyttat till sin
mor efter incidenten, gör inte detta. Därför kontaktas hon av polisen, som ställer ytterligare frågor. Inges svar

på dessa ska komma att skapa mycket förvåning hos polisen, som får börja nysta i ett av de mest
komplicerade fall de haft på bordet.

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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