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En grusom kvinne - Diverse Hent PDF Hun spant et nett og trakk flere og flere menneskerinn i nettet, fulgt av
løgner og manupilasjoner. Men til slutt ble nettet strammet om enken selv, og et mer enn ti år gammelt drap
ble oppklart. Oppklaringen begynte da denne grusomme kvinnen i juni 2002, drepte sin tidligere svigersønn,

idet han kom for å hente den lille datteren sin.

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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