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Dramaet i Knutby - Diverse Hent PDF Utroskap, skilsmisser, sex, hustrumord. Dette er ikke opplegget til en
såpeopera på fjernsynet, men virkeligheten. Historien finner vi i Pinsemenigheten i et lite samfunn, Knutby i

Sverige. Menighetens pastor blir høsten 2004 dømt til livsvarig fengsel for mord på sin andre hustru.

Derimot blir han frifunnet for å ha drept sin første kone, som døde under mystiske omstendigheter i 1999. Her
forteller etterforskerne om hendelsesforløpet.

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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