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Döden i blomsterrabatten - Diverse Hent PDF En varm augustisöndag 1989 försvinner läkaren Andrew
Kulanga från sitt hem i Finland. Det tar flera dagar innan han anmäls försvunnen, eftersom hans fru Rita
berättar för familjens vänner att han återvänt till landet där han fötts, Sri Lanka, på grund av oroligheter i
landet. Efter en tid meddelar Rita att hon fått ett telefonsamtal från Sri Lanka, som informerade henne om

makens död. Polisen anar dock oråd, och Rita går snart från att vara vittne till misstänkt i makens
försvinnande. Kanske ligger ösningen på gåtan om Kulangas försvinnande närmare än vad polisen kunnat

ana.

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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