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Heroin från Tjeckien - mjölk och honung? - Diverse Hent PDF Enligt legenden steg den tjeckiske urfadern
Cech upp på berget Rit, skådade ut över landskapet och såg att det flöt av mjölk och honung. När han såg det

bördiga och vackra landskapet, beslöt han sig för att slå sig ner där med sitt folk.

Det vackra landskapet är kvar och utgör det nuvarande Böhmen i norra Tjeckien.

Under 1990-talet fick narkotikapoliser i södra Sverige bekanta sig med Tjeckien – inte genom honung eller
mjölk utan herointransporter, som utgick från Tjeckien med destination Skandinavien.

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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