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Professorn som polis - Diverse Hent PDF Det är inte ofta en professor vid ett universitet går ut på gatorna för
att göra fältstudier. Dir Kirkham kände att han i själva verket visste för litet om det fack han undervisade i –
kriminologi – och beslöt sig därför för att bli en helt vanlig patrullerande konstapel för att verkligen sätta sig
in i vad det innebär att vara "snut". Med välvillig tillåtelse från professorn återger vi här hans intryck och

upplevelser från den tid han var medlem i Jacksonvilles poliskår.

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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