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Lyxbil efter lyxbil – Diverse Hent PDF Tor Sandø har intervjuat anställda inom polis- och
åklagarmyndigheten i Kirkenes, för att ge våra läsare en bild av det förhållandevis stora problemet som gäller
smuggling av lyxbilar från Västeuropa till några av länderna i östblocket.
I början av januari 2002. Det är vinter i staden Tourage i Litauen. "Edgaras" och "Tomas" befinner sig i en
lägenhet i staden. Det är en stor dag för de båda. 40-årige Edgaras och 43-årige Tomas ska få ett uppdrag. De
är båda två arbetslösa och livnär sig på enskilda jobb inom sjöfarten. Flera gånger har de fraktat bilar från
Litauen till utlandet och från utlandet till Litauen. I en lägenhet i hemstaden ska de nu få ett nytt uppdrag.

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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