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Skottlossning i staden – Diverse Hent PDF Antalet illegala vapen och illegala innehav av vapen tycks ha
tilltagit i Finland. Allt oftare publicerar tidningarna uppgifter om hemmagjorda "Rambofigurer", som –
upptända av en känsla av makt – gör sig skyldiga till olika slags våldsbrott. Ofta skymtar orden "avsågat
hagelgevär" i dessa nyheter, lyckligtvis mera sällan "vapen för automateldgivning". Men i den här artikeln

spelar just ett sådant vapen huvudrollen.

En annan roll spelades av en man – och det handlade faktiskt om en vuxen man – som uppgav att han köpt
vapnet "av en okänd" – hur annars!

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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