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Uppsala-maffian spred skräck och fasa - Diverse Hent PDF Den här historien handlar om några unga män i
Uppsala, vars kriminella verksamhet spred skräck och fasa bland alla som kom i deras väg.

När brotten behandlades i domstol myntades begreppet Uppsala-maffian i medierna. Någon maffia i egentlig
mening var det inte fråga om – även om gängets metoder liknade dem som förknippas med maffians. "Liga"
är en mer adekvat benämning på den grupp som en åklagare försiktigtvis kallade "kamratgäng". Hur som

helst handlade det om allvarliga brott och mycket stora pengar.

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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