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Försökte få brottet att se ut som självmord – Diverse Hent PDF Polisen i Kurikka trodde sig åka ut för att
utreda ett misstänkt självmord en vinternatt i mars 1998. Polisen hade tillkallats för att utreda en bilbrand, där

en kvinna befann sig inne i ett brinnande fordon.

Mycket snart väcktes misstankarna att det i stället kunde vara fråga om ett brott. Att ta sitt eget liv genom att
tända eld på en bil och själv brinna upp i bilen torde vara ett extremt ovanligt sätt att begå självmord – så

extremt att det inte kunde anses som utgångspunkt för ett självmord.

Men hur skulle det kunna påvisas att ett brott förövats när alla spår tycktes ha gått upp i rök.

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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