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Designtjuvarna – Diverse Hent PDF Antalet inbrott i privata bostäder har på senare år stigit markant.
Inbrottstjuvarnas metoder blivit alltmer utstuderade och fräcka. Exempelvis har flera inbrottstjuvar förstått att

det är pengar i designmöbler och att de är lätta att sälja. I samband med stölder och försäljning av
designmöbler har internet, särskilt diverse bostadssidor, gjort det lätt för tjuvarna. De kan sitta vid datorn
hemma i den egna bostaden och med några få klick på bostadssidorna hitta alla de möbler, lampor och

plattskärmar som man kan önska sig. Vilken brottsling skulle kunna stå emot?

Allting som beskrivs i Designtjuvarna har hänt på riktigt, men alla namn på personer och företag är fiktiva.

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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