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Barnarov och barnamord - Diverse Hent PDF I början av mars 1989 försvann två åttaåriga flickor spårlöst från
sina hem i en stadsdel i Helsingfors som kallas Myllypuro. Man inledde efterspaningar omedelbart, men

dessa förblev resultatlösa.

Det visade sig nämligen snart att det låg ett brott bakom flickornas försvinnande. Polisens intensiva
undersökningar och de många värdefulla tips som man fick från allmänheten ledde misstankarna redan efter
ett par dagar åt ett visst håll. Flickorna påträffades också, men de var då döda – mördade. De namn som

förekommer i artikeln är fingerade.

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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