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Dansk Kriminalreportage 2004 – 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:

"Da Irakkrigen kom til Fanø"

"Da Århus politi gik i chok"

"Bordelvirksomhed i større omfang"

"Drabsforsøg på Dyssegård S-station"

"Røveri mod autoforhandler i Vejrup ved Ribe"

"En søgen efter frihed"

"Røverier i Aalborg forøvet af russere"

"En pædofilsag set fra en it-forskers synsvinkel"

"En kriminel polsk organisation"

"København - en storby på godt og ondt"

"Dræbt med sit eget hobbyredskab"

"En mørk vinternat med en hundepatrulje"

"Afsløring af et større Ecstasy-laboratorium"

"Graffitimaler fanget på Internettet"

"Organiseret menneskesmugling"
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