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Dödens polis – Diverse Hent PDF "En lördagsmorgon ringde min telefon när jag befann mig i min lägenhet i
Guatemala City. En mansröst berättade att en person ville träffa mig. [...] Jag laddade min pistol och gömde

den på kroppen på ett ställe där jag lätt kom åt den."

Ett år. En stad. 5800 mördade. Samhället i Guatemala präglas av kaos och hög kriminalitet. Utpressningar och
lönnmord tillhör vardagen, men vem kan man vända sig till, när illdåden utförs av både maffian och polis?

Säkerhetsvakten Tommi Vuorenmaa berättar här om sitt eget möte med dödens polis.

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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träffa mig. [...] Jag laddade min pistol och gömde den på kroppen på

ett ställe där jag lätt kom åt den."

Ett år. En stad. 5800 mördade. Samhället i Guatemala präglas av
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Säkerhetsvakten Tommi Vuorenmaa berättar här om sitt eget möte
med dödens polis.

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
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