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Kidnappet og torturert - Diverse Hent PDF Han var 35 år, nordlendingen Raymond Johansen, da han
sommeren 2002 opplevde sitt livs verste mareritt i Trondheim. Han ble kidnappet, torturert og holdt fanget i
nærmere syv timer i et småbruk ved Jonsvatnet i Trondheim. Voldsmennene bak denne stygge saken var fra

det tidligere Jugoslavia, Russland og Ukraina, og ble idømt flere års fengsel. Men for den 35-årige
familiemannen vil disse timene antagelig prege ham resten av livet.

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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