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spændende autentiske sager, som er skrevet af de politifolk, der var med i opklaringsarbejdet. Sagerne er alle
afsluttede, og domsfældelse har fundet sted. Det er hæsblæsende læsning, og ofte overgår virkeligheden

fantasien. Læseren kommer med ind bag nogle af de mest dramatiske sager i dansk politihistorie, og får stiftet
bekendtskab med det puslespil, det er at finde frem til gerningsmændene. Sager: "Opgør med knive i Jomfru

Ane Gade i Aalborg" "Et drab i Brøndby Havn" "Fodboldtræner dømt for blufærdighedskrænkelser af
drengespillere" "En trusselsag, der endte med en dom for drab" "Milliontyveri fra fordelingscentral"

"Seksuelle overgreb mod steddatter" "Meningsløst drab på grund af en hue" "Dobbeltdrab i Det sydfynske
Øhav" "Mishandling af en 19-årig kvinde" "Var det frivillig samleje eller voldtægt?" "Et solo færdselsuheld -
der blev efterforsket som drab" "Skud på åben gade i Taastrup vest for København" "Drabet på "Leo Mange

Penge" i Toreby" "Kidnapning af fem-årige Oliver" "En tysker slap næsten af sted med et mord"
"Ungdomshuset - rydningen og det der fulgte!"
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