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Drapet på forretningskollegaen - Diverse Hent PDF Den saken som det her skal berettes om, vakte i sin tid
stor oppmerksomhet. Det som skjedde var at en mann drepte sin venn og forretningskollega på en særdeles

brutal måte: Slo ham til døde med en slaghammer.

De involverte var to unge menn i sine beste år. Den ene mistet livet, den andre fikk fremtiden lagt i ruiner. De
pårørendes familie er preget av stor sorg. Men hva var grunnen til denne redselsfulle gjerningen?

Det kom etter hvert frem at gjerningsmannen i sin karriere som fotballspiller hadde begynt å bruke
stimulerende stoffer for å øke utholdenhet og kapasitet på banen.

Dette ble katastrofalt for ham og trolig årsaken til denne forferdelige hendelsen.

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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