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Kokainfamiljens resor fick förhinder - Diverse Hent PDF "När min mobiltelefon ringde lördagen den 28
september 1996, fick frisören tillfälligt avbryta klippningen. Jag anade inte vad jag skulle leva med många
månader framöver. Jag glömmer inte beredskapskommissariens ord: "Vi har två gripna och in i h-e mycket

kokain i beslag, kan du komma in nuuu!!!""

Detta är begynnelsen av en undersökning som ska testa polisen på många sätt, kanske främst deras tålamod.
Det börjar med en misslyckad leverans av kokain, från Colombia till Sverige. Väskan som innehåller

leveransen beslagtas redan på en flygplats i Amsterdam, och personen som skulle tagit emot den grips kort
därefter i Sverige. Genom förhör med den mannen visar det sig att han är inblandad i ett större nätverk av

smugglare. Det visar sig också att han har en grandios självbild... Mannens flickvän, hennes make och söner
alla är inblandade i kokainsmugglingen. Det ska visa sig att det är svårt att få fram sanningen från de

misstänkta, som bygger sina försvar på otroliga lögner.

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.

 

"När min mobiltelefon ringde lördagen den 28 september 1996, fick
frisören tillfälligt avbryta klippningen. Jag anade inte vad jag skulle

leva med många månader framöver. Jag glömmer inte
beredskapskommissariens ord: "Vi har två gripna och in i h-e mycket

kokain i beslag, kan du komma in nuuu!!!""

Detta är begynnelsen av en undersökning som ska testa polisen på
många sätt, kanske främst deras tålamod. Det börjar med en

misslyckad leverans av kokain, från Colombia till Sverige. Väskan
som innehåller leveransen beslagtas redan på en flygplats i

Amsterdam, och personen som skulle tagit emot den grips kort
därefter i Sverige. Genom förhör med den mannen visar det sig att
han är inblandad i ett större nätverk av smugglare. Det visar sig

också att han har en grandios självbild... Mannens flickvän, hennes
make och söner alla är inblandade i kokainsmugglingen. Det ska visa
sig att det är svårt att få fram sanningen från de misstänkta, som

bygger sina försvar på otroliga lögner.

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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