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Dansk Kriminalreportage 2000 – 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:

"Forfalsket maleri af kunstneren A.R. Penck"

"Røveri i Københavns Lufthavn"

"Russerne kommer!"

"International kokainliga - i Nakskov?"

"Salg af forfalskede glasvaser"

"Cigaretsmugleri fra Polen til Danmark"

"En uhyggelig oplevelse"

"Røveri mod Bilka Varehus i Tilst ved Århus"

"Rødhæ<a href= mailto:tte@internet.dk >tte@internet.dk</a>"

"Svenskere bag millionrøveri på Amager"

"Selskabstømning"

"Myrdet ved en fejltagelse"

"Banegårdsmordet i Ålborg"

"DNA-profiler: - Et spændende værktøj i kampen mod den grove kriminalitet"

"Rockerkrigens groveste angreb"

"Drama ved Kalvebod Brygge"

"Vildskab på massageklinik"

"Uhyggeligt fund på Genforeningspladsen"

"Vallensbæk-drabet"

"Hanghedemordet"

"Rettens anerkendelse af fingeraftryk"
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"Uhyggeligt fund på Genforeningspladsen"

"Vallensbæk-drabet"

"Hanghedemordet"

"Rettens anerkendelse af fingeraftryk"
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