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Gubbligan – Diverse Hent PDF I sex år har de varit på fri fot. Den ökända trion som kallas Gubbligan. Peter
Pohla, Jan "Nisse-pistol" Nilsson och Ulf Nilsson glider ständigt polisen ur händerna efter varje stöt, och

polisen försöker förgäves hitta information om gärningsmännen. Ligan slår till mot penninginrättningar runt
om i Sverige; flera banker blir utsatta för grova rån. Polisen är ligan ständigt på spåren, men det krävs fler
uppgifter, bättre vittnesmål för att kunna stoppa ligan. Polisen vet inte längre vad de ska ta sig till när de får

ett vittnesmål som ska förändra allt.

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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