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Dansk Kriminalreportage 2006 – 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:

"Henning-Maler slået ihjel for 1.100 kroner"

"Drab på Bandidos-rocker ved bombesprængning"

"Kokainsag opklaret ved en tilfældighed"

"Master Ason og slavetøsen Nia"

"Vordingborg politi åbnede stor narkotikasag"

"Gangsterdrab i Dyreparken i Ishøj"

"Tyveri af bøger fra Det Kongelige Bibliotek"

"Tyveri af ure fra Den Gamle By i Århus"

"Tyveri af lommepc'er til en værdi af syv millioner kroner"

"Drabet af en indvandrer i Auning"

"Manden i kummefryseren var drabsmanden"

""Den lyserøde panter" slog til i København"

"Røveri med et udbytte op 42 millioner kroner"
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