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Dobbeltdrap i Hovs Hallar - Diverse Hent PDF Dette er fortellingen om en drapsetterforsking som pågikk i
nesten fire år. Den handler om Sölve og Irene, et pensjonistpar fra nordvestre Skåne som ble frarøvet livet, og

senere ble kroppene deres partert. Saken startet den 3. mars 2007, og den 16. desember 2010 avga
Helsingborg tingrett en dom som innebar 13 års fengsel for drap og likskjending. Dommen ble rettskraftig

den 8. januar 2012. Under etterforsking- en ble det gjennomført 67 timer med videoavhør av den siktede, der
han avga fire forskjellige versjoner av hendelsesforløpet. Videre kom etterforskingen til å inneholde

ettersøkninger, dykkeroppdrag, funn av lik, en todagers rekonstruksjon og til slutt funn av kroppsdeler.

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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