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"Det var mycket fint som togs ifrån oss – men det värsta var att förlora tryggheten" – Diverse Hent PDF De är
snabba, de är målinriktade och de kan sin sak. Med kvicka händer och inlärd teknik tar de sig in i andra
människors hem, river runt i bostaden i sin jakt på lätt omsatta värdesaker som är lätta att få med sig och

lämnar sedan bostaden som ett slagfält. Cynismen råder och hungern efter snabbt och stort byte mättas aldrig.
De är experter på det de gör och så snabba och välorganiserade att de är nästan omöjliga att få tag i. Men ur
vad har denna kriminalitet sitt ursprung? Vad driver dessa människor att begå brott? Och hur ska polisen
kunna stoppa dem? Genom att undersöka den mobila vinningskriminaliteten (MVK) försöker polisen få

svaret.

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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