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Maria-drapet i Herning - Diverse Hent PDF Omkring midnatt nyttårsnatten mellom 2009–2010 forsvant den
20 år gamle Maria Møller Christensen fra en privat fest i Museumsgade i Herning uten yttertøy eller sko, til
tross for en bitende kulde med en temperatur under elleve minusgrader. Neste formiddag ble hun funnet drept
og etterlatt naken, bare delvis pakket inn i et ullteppe under boligblokken Rolighedsvej 1A-1C i Herning. I
løpet av etterforskingen ble en 48 år gammel mann, "Jan", som var bosatt i boligblokken, pågrepet, siktet og
varetektsfengslet i saken. Etter 18 dager ble han løslatt da DNA-spor viste at han ikke var gjerningsmannen.
Senere ble en annen 48-årig mann fra boligblokken, og med samme fornavn, varetektsfengslet og senere dømt

for drapet.

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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