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Dansk kriminalreportage Hent PDF Forlaget skriver: Hver eneste dag hører vi om forbrydelser i det ellers
fredelige Danmark, men vi hører sjældent om det tidskrævende og drøje efterforskningsarbejde, der følger.
Årbogen giver ordet til politifolkene selv, der fortæller om de mest mindeværdige sager i det forgangne år.

I nogle sager må politiet begynde på næsten bar bund og både lede efter motiv og gerningsmænd. Så meget
desto større er tilfredsheden, når brikkerne en efter en falder på plads. Når et afgørende bevis dukker op. Eller

når et vidne melder sig og fortæller om en central iagttagelse. Læs om: 

· Afpresning: Hårdkogte forbrydere kidnappede en ung mand på Frederiksberg og stillede krav om
løsepenge på mere end 900.000 kroner.

· Bankrøveri: Røvere fra Nordjylland væltede muren med en gummiged og tog pengeautomaten
med sig.

· Stoffer: En narkohandler fra Sydfyn førte møjsommeligt regnskab i en lille sort lommebog, så han
kunne se, hvem der skyldte ham penge for amfetamin.

· Voldtægt: En sosu-assistent på Østerbro samlede om natten unge kvinder op i sin bil og voldtog
dem, inden han mødte på arbejde klokken 7 for at passe ældre medborgere.

· Drabsforsøg: En dansk politibetjent blev forsøgt likvideret en nat i Center Sandholm.

Læs også om dna-mærkning, der gør det sværere at være forbryder, om politiets biler gennem tiden, om
infiltreringen af nazistiske betjente i besættelsens sidste år samt en række historiske sager.

Bogen giver et enestående indblik i politiets arbejde og efterforskning.
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