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Gränsspionen - Diverse Hent PDF Under senare år har handlingarna i en del spionerimål frisläppts helt eller
delvis, vilket gjort det möjligt att för en bredare publik redogöra för vad som kan ligga bakom ett

spioneriåtal. Följande berättelse bygger i allt väsentligt på polisprotokollets innehåll. För att göra den mer
underhållande har dock en del detaljer i protokollet utnyttjats för att ge stämningsbilder och skildra samtal

mellan de agerande.

I det här fallet sålde "vår man" uppgifter om en betydelsefull försvarsanläggning under byggnad – den s k
Kalixlinjen, även kallad "Per Albin-linjen" – till en främmande stormakt.

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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