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Operation Gränsland – Diverse Hent PDF För de flesta svenskar så avser uttrycket "det röda guldet" lingon.
Lingon som man kan plocka själv i skogen och sedan sälja med god förtjänst. Men för vissa personer i
Norrbotten så är det röda guldet något helt annat; den finska dieseln. Under en lång tid har en särskild
verksamhet tjänat stora pengar på den olovliga införseln av den finska dieseln, och de har undanhållit

svenska staten miljonbelopp i skatt. Men en gemensam operation mellan flera myndigheter har som mål att
sätta stopp på den olagliga försäljningen.

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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