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Det groteske drapet på Bryne - Diverse Hent PDF Litt før klokka 03.00 natt til 26. august 2001 kom det
telefon til poltivakta på Jæren: – Et eller annet har skjedd i Herikstadvegen på Bryne. Bror min har sett et par
som kranglet, og det skal visst være en kniv med i bildet. Innringeren, en 24 år gammel mann fra Bryne,
bapolitiet sjekke det opp. Men politipatruljen var totalt uforberedt på det som skulle møte dem, sier

etterforskningsleder, overpolitibetjent Jan Ove Lunde ved Time lensmannskontor.

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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