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Mannen i bagasjerommet - Diverse Hent PDF Her er en av de syv artiklene fra boken "Kjeltringer", som er
gitt ut på vårt forlag, Nordisk Kriminalkrønike AS. "Kjeltringer" har fått meget god omtale og har vært

gjenstand for debatter både på TV, radio og i lokale foreningssammenhenger. De av våre lesere som ikke har
skaffet seg boken anbefales på sterkeste til å ta kontakt med oss, eller nærmeste bokhandel.

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.

 

Her er en av de syv artiklene fra boken "Kjeltringer", som er gitt ut
på vårt forlag, Nordisk Kriminalkrønike AS. "Kjeltringer" har fått
meget god omtale og har vært gjenstand for debatter både på TV,
radio og i lokale foreningssammenhenger. De av våre lesere som

ikke har skaffet seg boken anbefales på sterkeste til å ta kontakt med
oss, eller nærmeste bokhandel.

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.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Mannen i bagasjerommet&s=dkbooks

