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Dansk Kriminalreportage 2015 – Diverse Hent PDF Dansk Kriminalreportage indeholder en lang række
spændende autentiske sager, som er skrevet af de politifolk, der var med i opklaringsarbejdet. Sagerne er alle

afsluttede, og domsfældelse har fundet sted.

Det er hæsblæsende læsning, og ofte overgår virkeligheden fantasien.

Læseren kommer med ind bag nogle af de mest dramatiske sager i dansk politihistorie, og får stiftet
bekendtskab med det puslespil, det er at finde frem til gerningsmændene.

Sager:

"Ålbæk-sagen"

"Et indbrud i Holte, som udviklede sig til røveri"

""Hest" - en sag om Ketamin"

"Faklen i termokanden"

"Drabssagen med det forsvundne lig"

"Kvinden i køleskabet"

"Kollegierøveren - en beretning om hvordan vi i Danmark straffer folk, der begår hjemmerøverier"

"Operation "Goldfinger""

"Drab på herberget Overførstergården i Gentofte"

"Hells Angels rockere stod bag omfattende narkotikahandel"

"Politichef for retten"

"Brødrene Sass - de uforbederlige vaneforbrydere"

"Retten er sat"

"De gådefulde hypnosemord"

"Kiss Béla - ungarsk massemorder"
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