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Morby-mordet uppklarat efter mer än tjugo år – Diverse Hent PDF Att beröva en annan människa livet är det
mest fördömda av alla brott. I Finland är uppklaringsprocenten av dödligt våld av internationell toppklass.
Det finns det all anledning till, för i förhållande till invånarantalet är Finland ett av Europas mest våldsamma
länder. Varje år dör cirka 140 människor i Finland till en följd av våld. Brottslingarna måste ställas till ansvar

för sina gärningar. En lyckad utredning förutsätter ofta ett långsiktigt och målmedvetet arbete samt ett
friktionsfritt samarbete mellan polis och åklagare. Ibland räcker inte ens det till. I detta fall lyckades man –

det tog bara sin tid.

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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