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Sigrid-saken - Diverse Hent PDF Like før midnatt natt til søndag 5. august 2012 gikk den 16 år gamle Sigrid
Giskegjerde Schjetne hjem fra en venninne på Østensjø i Oslo. Far til Sigrid satt oppe og ventet på henne.
Dette var første gangen Sigrid fikk være ute så seint, og de hadde en avtale om at hun skulle være hjemme
senest klokken 00.30. Sigrid kom imidlertid ikke hjem som avtalt. Navn på domfelte og kameraten hans er

fiktive.

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.

 

Like før midnatt natt til søndag 5. august 2012 gikk den 16 år gamle
Sigrid Giskegjerde Schjetne hjem fra en venninne på Østensjø i Oslo.
Far til Sigrid satt oppe og ventet på henne. Dette var første gangen
Sigrid fikk være ute så seint, og de hadde en avtale om at hun skulle
være hjemme senest klokken 00.30. Sigrid kom imidlertid ikke hjem

som avtalt. Navn på domfelte og kameraten hans er fiktive.

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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