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Brutalt drap på norsk flyvertinne - Diverse Hent PDF Dette er en artikkel om et brutalt drap på en norsk
flyvertinne som var innlosjert på Radisson Blu i København. Offeret, som hadde gjort kraftig motstand, var
påført i alt 63 skader i ansiktet og på kroppen. Etterforskingen ble snart rettet mot en person som hadde vært i
kasinoet på hotellet om ettermiddagen den 1. mars 2010, og som senere samme kveld tok heisen opp til 22.

etasje. Gjerningsmannen ble den 2. mars identifisert som den rumenske statsborgeren Clita. Han ble
umiddelbart etterlyst internasjonalt samt internt etterlyst i København. Clita meldte seg selv den 3. mars til

svensk politi og ble dagen etter overført til Danmark.

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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