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Mässpojkens död - Diverse Hent PDF När fraktfartyget Ibis lägger till vid hamnen i Pasajesi, Spanien, beger
sig besättningen genast ut för att festa. Med den nyligen utbetalade lönen i fickorna besökte de stadens krogar
och diskotek. Nästa morgon, när besättningen motvilligt vaknar till liv igen på skeppet efter en vild natt så är

de 21 stycken, istället för de 22 de varit ett dygn tidigare.

Kalle var bara 16 år när han tog anställning på båten, han var uppvuxen på finska landsbygden i en stor familj
och arbete var svårt att hitta. På båten blev han känd som Lill-Kalle, och han verkade passa in väl med resten

av besättningen.

Fartyget måste snart åka vidare till Frankrike, och kaptenen tar beslutet att skeppet ska genomsökas för att
återfinna Lill-Kalle. Inget spår finns dock av den försvunna mässpojken, därför överlämnas hans pass till den

finska konsuln i Spanien, och skeppet åker vidare mot nästa destination.

Snart återfinns Lill-kalles kropp i vattnet nära hamnen, med skador som tros ha orsakat hans död. Polisen
börjar genast nysta i vad som egentligen hänt den där vilda natten i Pasajesi, och hur Lill-Kalles liv slutade.

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.

 

När fraktfartyget Ibis lägger till vid hamnen i Pasajesi, Spanien,
beger sig besättningen genast ut för att festa. Med den nyligen

utbetalade lönen i fickorna besökte de stadens krogar och diskotek.
Nästa morgon, när besättningen motvilligt vaknar till liv igen på
skeppet efter en vild natt så är de 21 stycken, istället för de 22 de

varit ett dygn tidigare.

Kalle var bara 16 år när han tog anställning på båten, han var
uppvuxen på finska landsbygden i en stor familj och arbete var svårt
att hitta. På båten blev han känd som Lill-Kalle, och han verkade

passa in väl med resten av besättningen.

Fartyget måste snart åka vidare till Frankrike, och kaptenen tar
beslutet att skeppet ska genomsökas för att återfinna Lill-Kalle. Inget
spår finns dock av den försvunna mässpojken, därför överlämnas
hans pass till den finska konsuln i Spanien, och skeppet åker vidare

mot nästa destination.

Snart återfinns Lill-kalles kropp i vattnet nära hamnen, med skador
som tros ha orsakat hans död. Polisen börjar genast nysta i vad som
egentligen hänt den där vilda natten i Pasajesi, och hur Lill-Kalles liv

slutade.



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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