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Zaak Kristina - Diverse Hent PDF "Häktad dödsstörtade från polishuset." Kvällstidningarnas löpsedlar slog
upp nyheten i stora svarta rubriker en av de första dagarna i juni månad 1981. David Baltschuck (fingerat
namn), en fyrtioårig man, hade på morgonen samma dag påträffats inne på gården till polishuset i Göteborg.
Han var vid liv när han påträffades men avled kort efter ankomsten till sjukhuset. Hans död utgjorde den
oväntade och tragiska epilogen på en utredning om grova narkotikabrott som startat flera månader tidigare.

En utredning där okonventionella metoder använts för att nå bästa resultat i spaningarna.

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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hade på morgonen samma dag påträffats inne på gården till
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och tragiska epilogen på en utredning om grova narkotikabrott som
startat flera månader tidigare. En utredning där okonventionella

metoder använts för att nå bästa resultat i spaningarna.

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
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