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Välkänd skatteprofessor dödad i Helsingfors – Diverse Hent PDF Professor Lauri Kurki hade under Kristi
Himmelfärdsdagen inte dykt upp på en balettföreställning och han hade inte heller kommit till en avtalad
arbetslunch fredagen därefter. När hans oroliga vänner knackade på och inga ljud hördes inifrån, trots den

tända lampan i köket, kontaktade de fastighetsskötaren. När de öppnade dörren till lägenheten såg de med en
gång blodstänk på den stängda mellan dörren och de kallade på polis. När polisen anländer hittar man

professor Lauri Kurki död på golvet i tamburen, omgiven av blod från ett slag mot huvudet. Jakten på hans
mördare börjar.

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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