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Dubbelmord i Kuopio – Diverse Hent PDF Natten till den 27 november 1987 dödas två ungdomar, en man
och en kvinna, i staden Kuopio. Till en början riktas misstankarna mot kvinnans före detta pojkvän och därför
blev han föremål för utredning. I samband med denna lyckades polisen avslöja ett ganska omfattande fall av

häleri och döljande av stöldgods hos den misstänkte. Men, det visar sig emellertid att den förre detta
pojkvännen inte var skyldig till morden på de två ungdomarna. Och anledningen till att den unge mannen och

kvinnan miste livet är värre än vad man kan tro.

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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