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Kvalificerade bilbedrägerier – Diverse Hent PDF Det är en gammal sanning att man kan komma långt med
fräckhet och förslagenhet. Detta bekräftades eftertryckligt när polisen fick kännedom om vad en fullständigt
skrupellös bilhandlare -- en trebarnsfar utan särskild utbildning, som vi här kan kalla Ulf Persson – ägnat sig
åt under det ekonomiskt uppsluppna 1980-talet. Han utnyttjade andra människors traktan efter snabba pengar

och duperade alla i sin omgivning att släppa förnuftet överbord.

Historien fick sin upplösning när en etablerad bilhandlare slutligen insåg att han blivit grundlurad av Ulf
Persson och sökte upp bedrägeriroteln i Malmö. Detta var i april 1988.

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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