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Kan lagens arm bli alltför lång? - Diverse Hent PDF "När senatorn Harrison Arlington Williams från staten
New Jersey dömdes till tre års fängelse och böter på 50 000 dollar av en domstol i New York, innebar det

slutpunkten på både en mänsklig tragedi och ett juridiskt drama."

Harrison Arlington Williams hade gjort en lysande politisk karriär i den amerikanska delstaten New Jersey. I
tjugo år tjänade han sitt land som senator, och han var den första att bli vald till ämbetet i delstatens historia.

Under flera årtionden pågick operation Abscam, en av de största polisutredningarna i amerikansk historia.
FBI - som ledde utredningen - riktade snart sin blick mot Williams och snart finner de att han är en pusselbit i
en enorm korruptionsskandal. Utredningen resulterade även i en häftig debatt - får ändamålen helga medlen?

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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