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Drepte kona og tente på - Diverse Hent PDF Våren 2006 ble folk i Halden skaket opp av en fryktelig
forbrytelse. En mann hadde brutt seg inn i huset til sin fraseparerte kone som lå i dyp søvn. I soverommet slo
han henne i hjel med et brekkjern, helte bensin over henne og sengen, og tente på. Da brannmannskapene

kom til åstedet møtte det dem et skrekkelig syn – et maltraktert og forkullet kvinnelik.

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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