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Fjortonåriga Eveliina kom aldrig hem - Diverse Hent PDF Det blåste och regnade i Imatra den 14 november
år 2000. Under kvällen tilltog vinden för att uppnå stormstyrka och regnet ökade till skyfall. Den 14-åriga
Eveliina var på danslektion. På dansstudions gård sade Eveliina till sin kamrat att hon skulle bli genomblöt

innan hon var hemma.

Eveliina sågs vid klockan 19.00 då hon svängde in på en cykelväg och fortsatte sin färd i riktning mot
Imatrankoski kyrka genom den mörka och regniga kvällen. Hon cyklade ensam. Modern väntade hemma på

sin dotter med bastun varm. Förgäves. Eveliina kom aldrig hem.

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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