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Drap på advokat - Diverse Hent PDF Det er en torsdagskveld i november 2012 i bydelen Marinkylä i Kotka.
Det er mørkt ute. Snøen har ennå ikke lagt seg og farget bakken hvit. Den 23-årige Joni Nurminen forlater
bilen sin på en bensinstasjon. Når han går, tar han med seg en ryggsekk fra bilen. Iden har han en kniv og en
rull tape. Rundt halsen henger det et par slalåmbriller, og i lommen har han et rødt skjerf. Joni har bodd i

nabolaget hele sitt liv. Han begynner å jogge langs veien, som han kjenner veldig godt, i retning av
advokatens hjem. Han klatrer opp på et berg, tar kniven ut fra ryggsekken, knytter skjerfet foran ansiktet og
tar på seg brillene. Med kniven i hånden går han i mørket mot den staselige eneboligen bygd i tømmer. Det

strømmer lys ut fra kjøkkenvinduet. I dag skulle pengeproblemene være historie. Snart skulle også
hjemlandet legges bak ham og foran ham skulle det lykkelige livet i Mexico ligge.

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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