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Miljonbluff med dyra livförsäkringar – Diverse Hent PDF Detta är en långdragen bedrägerihistoria rörande
över 50 miljoner kronor – om den gått hem. En bedragare som hade en fantastisk idé om att få ut en

förmögenhet. Med kunskap i teknik, kontakter i rätt land och lite tur med bankers och försäkringsbolags
bristande kontroller lyckades han nästan. En tragisk olycka fick honom att formulera en plan som bit för bit
skulle, i slutändan, förvandla honom till en mycket förmögen man. Grunden i upplägget fanns redan. När han

var 5 år och tillsammans med sin familj kom till Sverige hade de inte varit sanningsenliga beträffande
släktskap. Alla namn på de inblandade är fingerade.

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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