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Dansk Kriminalreportage 2011 – 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:

""Vinkassebomben" - En livsfarlig hilsen"

"En sag om Grooming"

"Brutalt hjemmerøveri i Kragenæs - kostede 72-årig mand livet"

"Operation Vædderen - en international våbensag"

"Stein Bagger og leasingkarrusellen"

"To AK8 l'ers ilddåb"

""Skovby-sagen""

"Et klodset bankrøveri"

"Påsat eksplosionsagtig brand med dødelig udgang"

"Køb og slag af et Derain-maleri"

"Røveriet mod kiosken i Kværndrup"

"Drabsforsøget på restaurant Ban-Gaw"

"En landbetjent efterforsker også"

"Millionrøveriet på den fynske motorvej"

"Dobbeltdrab i isenkræmmerforretningen"
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