
Hjelp fra innsiden
Hent bøger PDF

- Diverse

Hjelp fra innsiden - Diverse Hent PDF 20. desember 2001 ble Majorstua postkontor utsattfor et brutalt ran.
Det startet med at en av de ansatte, en ung mannlig postbetjent ble oppringt på arbeidsplassen dagen før, den

19. desember. Vedkommende som ringte snakket om at han gjerne ville ha et lån. Det spesielle med
oppringingen var at mannen ønsket å treffe postbetjenten etter arbeidstid, for å snakke om lånet. Selv om

dette ikke var vanlig, gikk postbetjenten med på å møte mannen. Det ble avtaltat de skulle møtes ved Holmlia
T-banestasjon klokken 19.30 samme kveld. Det er brukt fiktive navn i denne historien.

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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