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Kartlagt – forfulgt – drept - Diverse Hent PDF Det er en tidlig morgen vest i Göteborg. Den klare luften gir
oss følelsen av at våren er på vei. Solen lyser fra en blå himmel, luften er ennå kjølig, men man kan forvente
seg en vakker dag. Det er fredag den 1. mars 2013, og klokken har akkurat passert sju da lyden fra sirener
lyder over byen. Susanne får aldri oppleve denne vakre dagen, og heller ingen andre dager etter dette heller.

Hennes tidligere samboer, Ingemar, har akkurat avsluttet livet hennes.

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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