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Cigarettsmuggling från öster – Diverse Hent PDF Förr i tiden förtjänade smugglare sitt levebröd genom att
handla med sprit. Men idag gör dagens smugglare pengar på illegal import av cigarretter. Globalt sett

omsätter den illegala cigarretthandeln flera miljarder euro, men hamnar i skymundan. Man prioriterar helt
enkelt bekämpningen av narkotika- och ekonomiska brott. Men, för den finska tullen är det på fullaste allvar,
eftersom en stor del av de insmugglade cigarretterna säljs på den finländska marknaden. Följ med den finska

tullens brottsutredare när de sätter dit en av de största bovarna i branschen.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist 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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