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Oskyldiga blev offer i gängkonflikten – Diverse Hent PDF Två män är på väg hem från en dyktur när de
upptäcker att de blir förföljda av två bilar. Plötsligt kör en av bilarna fram och blockerar deras väg, och den
andra ställer sig tätt bakom dem. De är fast. Innan de hinner ta sig därifrån kliver en man ut från bilen framför
dem, och en annan från bilen bakom dem. De två vännerna inser att något allvarligt är på väg att hända så de

börjar köra ifrån dem. Det är då skotten börjar flyga ...

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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