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Eskilstuna - inte enbart en svensk idyll - Diverse Hent PDF Eskilstuna polisdistrikt är ett Sverige i miniatyr
med alla de olika brott som förebilden har. Brottsligheten i Eskilstuna står inte riksgenomsnittet efter. Mord,

dråp, rån och grova våldtäkter hör kanske inte vardagen till, men de är definitivt inga undantag.

Den senaste tioårsperioden har i snitt bjudit på minst ett par mord per år – med en stigande tendens. Totalt
under perioden har det förövats ungefär 100 mord, dråp eller försök till dessa brott.

Samtidigt som brottsligheten växer, har makthavarna beslutat om besparingar.

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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