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Boaormar vaktade tjuvgods - Diverse Hent PDF 1988. En våg av stölder och stölder ser ut att bli allt värre.
Vissa inbrottstjuvar anser sig ha användning för allt de kan komma över, medan andra stjäl för att skaffa sig
kontanter på ett lättvindigt sätt. För många av dessa innebär det ett hårt jobb att få stöldgodset omsatt i

kontanter. Det är riskabelt och många grips just när de håller på med detta.

Olyckligtvis låter sig en hel del normalt hederliga frestas att köpa billiga varor till och med när de borde inse
att det handlar om stöldgods och detta har lett till att många goda medborgare blivit åtalade. Men många
inbrottstjuvar föredrar att handla med professionella hälare även om betalningen på det sättet blir sämre.

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.

 

1988. En våg av stölder och stölder ser ut att bli allt värre. Vissa
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