
Gullborgen
Hent bøger PDF

- Diverse

Gullborgen - Diverse Hent PDF Søndag 14. februar 2010 gikk "altmuligmann" i bygården Storgata 28 ned i
vaskekjelleren for å skifte en lyspære. På vei ned i kjelleren så han at døra fragangen var brutt opp. Da han
kom ned i kjelleren, var en dør fjernet, og det var boret et hull i veggenved siden av denne døra. Han ringte
politiet med engang, og det ankom en politipatrulje klokken 15.30. Lite visste han da at dette var ett av

Norgeshistoriens største gullkupp.

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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