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Rån av Guldfynd i Kristianstad – Diverse Hent PDF På polishuset i Kristianstad är dagens grupp av personal
mitt uppe i överlämningen till kvällens spanare. Stämningen är avslappnad, de som går för dagen pratar om

vad de ska göra när de kommer hem och de som precis börjat sin arbetsdag diskuterar vilka adresser
kvällsspanarna ska titta på.

Men samtidigt, en bit bort från polishuset, är ett gäng mitt uppe i slutfasen av en längre tids planering. De
förbereder sig för att utföra ett rån mot Guldfynd, mitt inne i centrala Kristianstad. Det Guldfynd, där

anställda Emma och Annika just nu förbereder inför stängning av butiken.

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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