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Okänt lik vid brygga för mattvätt – Diverse Hent PDF Det var vacker förmiddag den 18 juni 2004. Barnens
glada rop och stoj från ån Tarpianjoki hördes långa vägar och tallsåpan doftade gott där mattvättarna gjorde
rent. Men en stund senare uppstod tystnad, tvättarna slutade göra rent sina mattor och barnen kom upp ur

vattnet. Ungefär tio meter från stranden framför en av bryggorna flöt plötsligt en svart sopsäck upp, omlindad
i tejp. Polis tillkallas, och när de drar upp säcken ur ån gör man en fasansfull upptäckt. För i säcken, inlindad

i ett lakan och byggnadsplast, ligger ett lik ...

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist 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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