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Det stora nordiska mc-kriget – Diverse Hent PDF Det fanns inga tecken i förväg på att den 4 juli 1947 skulle
bli den dag som skulle komma att sätta den amerikanska småstaden Hollister på den trans-natioinella

brottskartan. Den amerikanska motorcykelföreningen American Motorcycle Association (AMA) hade inte
heller tänkt några tankar i den riktningen när den inbjudit mc-entusiaster till träff, The Dirt Hill Climb, i
Hollister, ungefär en timmes resa söder om San Fransisco. Definitivt hade inte den lokala polisen några

aningar om att de snart skulle vara med om att skriva kriminalhistoria.

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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