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Yuppiens förlorade dröm - Diverse Hent PDF Den 7 april 1989 rånades ett bud från en bankirfirma mitt i det
centrala Helsingfors. Rånaren fick med sig en väska med värdepapper som var värda 10 miljoner mark.

Under polisens utredning spökade hela tiden en man som förblev okänd. Den här personen hade av ren
godhet överlämnat aktier värda miljontals mark till den misstänkte – men trots detta hade denne kännedom

enbart om förnamnet Jaska. Däremot kunde han inte lämna ens adress till den har personen.

Rätten drog emellertid sina egna slutsatser av detta.

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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