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Luksusbil på luksusbil - Diverse Hent PDF Tor Sandø har intervjuet ansatte innen politi- og
påtalemyndigheten i Kirkenes for å sette våre lesere inn i det forholdsvis store problemet nevnte myndigheter
har med smugling av luksusbiler fra Vest-Europa til noen av østblokklandene. Begynnelsen av januar 2002.
Det er vinter i byen Tourage i Litauen. "Edgaras" og "Tomas" befinner seg i en leilighet i den vesle byen. Det
er en viktig dag for 40-årige Edgaras og 43-årige Tomas. De skal få et oppdrag. Begge er arbeidsledige, og
livnærer seg ved å ta enkelte sjåføroppdrag. Ved flere anledninger har de fraktet biler fra Litauen til utlandet
og fra utlandet til Litauen. I en leilighet i hjembyen skal de få et nytt oppdrag. Det befinner seg tre andre

personer i denne leiligheten. Det blir bestemt at Edgaras og Tomas skal frakte en bil fra en destinasjon til en
annen. Visum er skaffet til veie, sammen med nødvendige reisedokument til Hviterussland. Mer vet de ikke,

før de forlater hjemlandet.

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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