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Hun reiste til Arboga for å drepe "lykken" - Diverse Hent PDF I en villa ble to små barn funnet brutalt slått i
hjel ved siden av sin skadde og på det nærmeste bevisstløse mamma. Et marerittlignende utgangspunkt for en

politietterforsking.

En lang og arbeidskrevende etterforsking kom fram til at det bare fantes en mulig gjerningsmann. Ville den
lange indisiekjeden holde i retten?

Forfatteren avslutter artikkelen sin med noen personlige refleksjoner og tanker om hva som kunne drive en
person til å drepe og forsøke å drepe tre personer gjerningsmannen aldri før hadde møtt.

Bli med, og les om dramatiske politisaker i norsk politihistorie. Virkelige historier skrevet av
polititjenestemennene som opplevde dem.

Norske kriminalsaker inneholder en lang rekke spennende, autentiske saker, som er skrevet av politimennene
og -kvinnene som var med i oppklaringsarbeidet. Alle sakene er avsluttet, og domsfellelse har funnet sted.

Det er nervepirrende lesning, og virkeligheten overgår ofte fantasien.

Leserne får bli med inn i noen av de mest dramatiske sakene i norsk politihistorie og stifter bekjentskap med
puslespillet som legges for å finne gjerningsmennene.

 

I en villa ble to små barn funnet brutalt slått i hjel ved siden av sin
skadde og på det nærmeste bevisstløse mamma. Et marerittlignende

utgangspunkt for en politietterforsking.

En lang og arbeidskrevende etterforsking kom fram til at det bare
fantes en mulig gjerningsmann. Ville den lange indisiekjeden holde i

retten?

Forfatteren avslutter artikkelen sin med noen personlige refleksjoner
og tanker om hva som kunne drive en person til å drepe og forsøke å

drepe tre personer gjerningsmannen aldri før hadde møtt.

Bli med, og les om dramatiske politisaker i norsk politihistorie.
Virkelige historier skrevet av polititjenestemennene som opplevde

dem.

Norske kriminalsaker inneholder en lang rekke spennende, autentiske
saker, som er skrevet av politimennene og -kvinnene som var med i
oppklaringsarbeidet. Alle sakene er avsluttet, og domsfellelse har

funnet sted.

Det er nervepirrende lesning, og virkeligheten overgår ofte fantasien.



Leserne får bli med inn i noen av de mest dramatiske sakene i norsk
politihistorie og stifter bekjentskap med puslespillet som legges for å

finne gjerningsmennene.
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