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Kamraten var försvunnen – eller mördad – Diverse Hent PDF I oktober 2006 görs en anmälan om ett
försvinnande i en stad i finska Nyland. Den försvunne var Jari, 27, och anmälarna var hans föräldrar. Sonen,
som fortfarande bodde hemma, hade inte haft kontakt med sina föräldrar på en vecka vilket var väldigt

ovanligt. Han var sällan borta länge, utan spenderade det mesta av sin tid ensam på sitt rum i familjens hus.
När polisen börjar undersöka försvinnandet upptäcker de att Jari, som varit arbetslös efter studier i datateknik,
spenderade stora summor pengar på onlinepoker och nätcasinon. Jari har även börjat låna ut pengar till andra
som spelar på internet, med skyhöga räntor. Den unga mannen var vid försvinnandet själv svårt skuldsatt, och

polisen börjar misstänka att Jari inte försvunnit frivilligt.

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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