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65-årig kvinna svindlade ensamstående - Diverse Hent PDF Måndagen den 31 juli får den isländska polisen
en anmälan som skiljer sig från det vanliga. På ett bankkonto där det vanligtvis endast brukar inkomma lön
till en summa av 77 isländska kronor, börjar det plötsligt strömma in enorma summor pengar. Islandsbanken
som tillhandahåller kontot har signalerat till polisen att något inte står rätt till, och snart är utredningen i full

gång.

Kontot visar till tillhöra en 65-årig kvinna, och de som överför pengar till kontot är främst äldre män. Nästan
16 miljoner isländska kronor har gått in på kontot från början av 1999 till mitten av år 2000. Totalt ska

summan snart uppgå i 55 miljoner isländska kronor. Polisens utredning intensifieras, och de inser snart att de
har många fler brottsoffer att ha att göra med i utredningen än vad de först kunnat ana. Och frågan kvarstår:

hur lyckades denna dam få så många män att skiljas från sina förmögenheter?

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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