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Massflykt - nästan "live" inför tv-kameran - Diverse Hent PDF En brännande varm augustieftermiddag 1995
kör en hjullastare in i fängelsemuren. Klockan är 17.15, och under de följande minutrarna sker den största

fängelserymningen i Danmarks historia. Fångarna rör sig snabbt genom landskapet, angelägna om att behålla
sin nyvunna frihet. De sliter ut en äldre kvinna ur sin bil, och lämnade snabbt området. Totalt flydde 12 grova

brottslingar, och deras försvinnande skulle sätta skräck i Danmark under flera veckor. Med enorm
pressbevakning och vetskapen om att brottslingarna skulle tvingas att begå nya brott för att överleva på

utsidan arbetade den danska polisen mot klockan under enorm press.

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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