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För bra för att vara sant! – Diverse Hent PDF Ceren är en vältalig, snygg och moderiktigt klädd kvinna. Hon
är hemmafru, har tre barn och bor i ett radhus i Åkersberga utanför Stockholm. Hon är mån om att hela

familjens livsstil ska spegla att de har det gott ställt. Men för att upprätthålla fasaden tar hon till ohederliga
medel.

Ceren börjar utnyttja bostadssökande människor som är i desperat behov av att hitta en plats att bo. Hon
övertalar dem att hon har möjlighet att fixa en fin lägenhet till dem, så länge de överför en handpenning till

henne. Och vips, så har Ceren plötsligt miljonbelopp att lägga på sin fasad som hederlig hemmafru.

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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