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På försäkringsbolagens bekostnad – Diverse Hent PDF Måndagsmorgonen den 2 september 1996 blev
osedvanligt händelseladdad för nattvakten Pekka Varjo.

Han utförde sin rutinmässiga runda under de tysta morgontimmarna i vaktbolagets bil. När han svängde förbi
teatern i Åbos centrum och var på väg mot biologiska museet, upptäckte han något ovanligt på vägens högra

sida.

En personbil tycktes vara på väg att falla ner i en knappt tio meter djup grop som fanns där. Personbilen
hängde precis på stupkanten, det bara bilens underrede och några klena grenar i sluttningen, som hindrade

den från att störta ner.

Pekka Varjo beslöt att undersöka saken närmare.

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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