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Blom-Pettersen saken - Diverse Hent PDF En ung sønn møter på kriminalvakta i Tønsberg og melder sin mor
savnet. Etterforskerne reagerte på saken. "Det er ikke naturlig at det er sønnen som melder sin mor savnet og

ektefellen sitter hjemme".

I løpet av noen uker i november 2005, fulgte det meste av nasjonen med i en sak der en fire barns mor var
meldt savnet fra sitt hjem i Tønsberg. Her får våre lesere et innblikk i hvordan et politidistrikt med dyktige

politifolk samarbeider med andre instanser. Ikke minst samarbeidet med media skulle vise seg å bli verdifullt,
takket være alle tipsene fra publikum som dette resulterte i. Leserne får også et innblikk i det

puslespilllignende arbeidet som til slutt ender i et resultat som gjør at alle spørsmål blir besvart, den savnede
blir funnet, dessverre død. Gjerningsmannen blir avslørt og dømt.

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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