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Flykten från Kakola – Diverse Hent PDF "På Kakolas sluttningar skulle många tulpaner hinna blomma och
vissna innan fängelsets grindar skulle öppna sig för Sommar."

Bland annat sade man såhär i artikeln om Sexy Sisters som publicerades i Nordisk Kriminalkrönika 1989.
Huvudpersonen i den artikeln var Veijo Sommar. Han dömdes bland annat för mord till livstids fängelse. I
den här artikeln berättas om tre rymlingar från Kakola och om deras rymmarfärd. Från sommaren 1988 och
långt in på år 1989 var denna rymning samtalsämnet för dagen i massmedierna. En av rymlingarna var Veijo

Sommar.

I sinom tid returnerades rymlingarna till Kakola, men av de tre som rymt var det bara två som kom tillbaka ...

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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