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Udåden i Baneheia - Diverse Hent PDF Den 13. september 2000 innkalte politiet i Kristiansand til
pressekonferanse for å fortelle at de hadde oppklart en av tidens mest rystende drapssaker. Udåden hadde
skjedd i Baneheia, et turområde like nord for Kristiansand sentrum. To små jenter, på åtte og ti år, var blitt

voldtatt og drept, og to unge menn var siktet for å ha begått drapene.

Denne arikkelen handler om politiets innsats for å finne de savnede, hvordan man deretter forsøkte å
kartlegge enhver bevegelse for samtlige som hadde vært i området - for siden å finne fram til hvem av disse

som hadde begått den grusomme forbrytelsen.

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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