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Marerittene om Smygeren er endelig over - Diverse Hent PDF For de fleste kvinner ser kanskje et mareritt
slik ut: Du ligger i sengen og sover. Du er alene hjemme. Plutselig våkner du av at en maskert mann står bøyd
over deg. Han holder en kniv mot halsen din, og truer med å drepe deg. Deretter fornedrer han deg og voldtar
deg, før han forsvinner sporløst igjen. Et forferdelig mareritt for de fleste, men for elleve kvinner i Göteborg
ble det virkelighet da mannen som ble kalt "Smygeren" utsatte dem for det som var, og fortsatt er, deres livs

mareritt.

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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