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Faiza-saken - Diverse Hent PDF I kongeriket Norge finnes det 27 politidistrikt. Like vest for hovedstaden
Oslo ligger et av de arealmessig aller minste politidistriktene i landet – dette er Asker & Bærum politidistrikt.

Hovedbasen ligger i tettstedet Sandvika, som for ikke lang tid siden mer eller mindre fortjent har begynt å
kalle seg for en by.

Asker & Bærum politidistrikt har det politimessige ansvaret for befolkningen i de to kommunene Asker og
Bærum. Dette er to kommuner som nå teller noe over 170000 innbyggere. Mange av menneskene som bor i
politidistriktet jobber inne i Oslo sentrum, og de to kommunene må betegnes som typiske forstadskommuner.

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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