
Drapet på mystikeren Ior Bock
Hent bøger PDF

- Diverse

Drapet på mystikeren Ior Bock - Diverse Hent PDF Noen minutter etter klokken 13.00 lørdag den 23.oktober
2010 fikk de vakthavende etterforskerne ved voldsavsnittet ved Helsingfors politistasjon en melding via

politiets alarmsentral. Det hadde foregått knivstikking i en leilighet i Dragonvägen 15 i bydelen Munksnäs.
Det ble sendt tre patruljer, to etterforskere fra voldsavsnittet og to kriminalteknikere til adressen. Patrulje 222
var de første som ankom. Døren ble åpnet av en mannsperson som hadde et blødende sår i høyre hånd. I stuen
satt en annen mann og snakket i telefonen. På golvet lå en eldre mann. Han lå på sin høyre side. Legen som

kom til stedet, kunne bare konstatere at mannen var død.

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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