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"Skovby-saken" - Diverse Hent PDF Karsten og Ellen var et eldre ektepar som etter et langt yrkesliv levde et
godt og aktivt pensjonistliv på landstedet sitt i Skovby, like ved Galten i Midtjylland. De hadde god og tett
kontakt med sine tre voksne barn og mange barnebarn, og hadde så smått begynt å forberede seg på at en av
sønnene skulle overta landstedet. Familiens glade hverdagsliv ble brått ødelagt da den 76-årige Karsten og

68-årige Ellen natt til 2. oktober 2008, ble utsatt for et brutalt ran i hjemmet, og Karsten ble drept. Ranet, som
av mange ble omtalt som det mest brutale i Danmark i nyere tid, fikk enorm omtale i presse og blant folk

generelt.

Den omfattende etterforskingen kom til å avdekke profesjonelle tyveribander fra både Litauen og Romania.

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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