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En säregen äventyrerska - Diverse Hent PDF Hushållerskan tar sig mödosamt uppför trapporna till lägenheten
belägen femte våningen på Mechelinsgatan 23 i Helsingfors. Väl där noterar hon att det ligger ett lager damm
över den yttre hallen. Efter att ha ringt på dörren till societetsdamen Minna Crauchers lägenhet flera gånger
tar hon fram sin nyckel och låser upp dörren. Synen som möter henne på andra sidan ska bli startskottet för ett

av Finlands mest uppseendeväckande mordfall någonsin.

Minna Craucher hade gjort sig känd som en fashionabel kvinna, och hon rörde sig i de mest högkulturella av
kretsar i 1920-talets Helsingfors. Som påstådd änka till en känd tysk affärsman var det naturligt att hon skulle
kunna bekosta stora fester. Under ytan bubblar dock missnöjet hos hennes vänner, Minna Craucher är alltid
spindeln i nätet av intrigerna i kultursfären, och hon drar sig inte för att ställa till med en scen. Vid hennes

död börjar hennes livs historia nystas upp i tidningarna, och hennes oväntat mörka historia blir förstasidestoff
i pressen. Men hur mötte Minna Craucher sitt slut, och varför? Polisen ställs inför en av sina mest komplexa

fall någonsin. Hur hittar man mördaren till en kvinna som hade så många fiender?

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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