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Liksökning med miniubåt – Diverse Hent PDF Toranger är ett litet landsortssamhälle som ligger längst ut på
Västlandskusten, några få mil norr om Bergen. I januari 1986 försvann ett äldre äkta par som bodde i

distriktet under mystiska omständigheter. Det dröjde inte länge förrän polisen fann spår som tydde på att man
stod inför en svår mordgåta.

Saken klarades upp med hjälp av en miniubåt med avancerad utrustning. Liken som hade sänkts i havet
påträffades och fördes upp från 340 meters djup. Operationen var helt unik och den första av sitt slag i

världen. En ny milstolpe i kriminalteknikens historia hade placerats ut.

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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