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Den fantasifulle utvandraren - Diverse Hent PDF Det höga skattetrycket i de Nordiska länderna har drivit
många förmögna människor på flykt. England var länge en uppskattad tillflyktsort, eftersom en enligt engelsk
lag endast beskattar den inkomst en har i England, och därmed inte de inkomster som kommer in från ens
verksamheter i norden. En man, som här kallas Kurt Quick, hade gjort sig en förmögenhet i Danmark. Han
ordnade genom kontakter en bostad i England och "hyrde ut" sitt hus i Danmark. Hyresgästen var egentligen
en vännina som bodde på annan ort, hennes kompensation för besväret var dyra utlandsresor. Snart blir den
danska skattemyndigheten misstänksam, och Kurt Quick hamnar mitt i en infekterad konflikt med den danska

staten.

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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