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Dansk Kriminalreportage 2014 – 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:

"Røveriet mod Dansk Værdihåndtering: - Danmarkshistoriens største røveri"

"Hackersagen - Operation Monokel"

"Rovmord i Hornbæk"

"Groft røveri mod urmager i Vejle"

"Fyrværkeriulykken i St. Andst"

"Dobbeltdrabet i Tusindårsskoven"

"Overfaldet ved Helligåndskirken"

"En provinsby med narkoproblemer"

"Røverier mod guldsmede: - begået af den kriminelle organisation Pink Panther"

"Organiserede indbrudstyverier"

"Chefen for millioner af "sorte penge""

"Våbenentusiaster talte i kodesprog"

"Hjemmerøveri og drab"

"Afpresning, trusler og forsøg på kidnapning fra uventet side"

"Unge kriminelle hærger Brønderslev med røverier"

"Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej: Fakta, myter og konspirationsteorier"

 

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:

"Røveriet mod Dansk Værdihåndtering: - Danmarkshistoriens største
røveri"

"Hackersagen - Operation Monokel"

"Rovmord i Hornbæk"

"Groft røveri mod urmager i Vejle"

"Fyrværkeriulykken i St. Andst"

"Dobbeltdrabet i Tusindårsskoven"

"Overfaldet ved Helligåndskirken"

"En provinsby med narkoproblemer"

"Røverier mod guldsmede: - begået af den kriminelle organisation
Pink Panther"

"Organiserede indbrudstyverier"

"Chefen for millioner af "sorte penge""

"Våbenentusiaster talte i kodesprog"

"Hjemmerøveri og drab"

"Afpresning, trusler og forsøg på kidnapning fra uventet side"

"Unge kriminelle hærger Brønderslev med røverier"

"Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej: Fakta, myter og
konspirationsteorier"

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Dansk Kriminalreportage 2014&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


