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Ulovlig jaging og felling av bjørn i Trysil - Diverse Hent PDF Natt til 11. juni 2008 i Flenåsen øst i Trysil ble
en bjørn forfulgt med hund påsatt hundepeiler. Det ble også brukt bil, før bjørnen til slutt ble felt midt i vegen

ved "Fantekjella" i skogen ved Ørsjøsetra ved midnattstid. Bjørneskrotten er aldri funnet, men saken ble
oppklart på grunn av godt politiarbeid og observante vitner.

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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