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En sak om internettbedrageri - Diverse Hent PDF Denne saken om internettbedrageri er ganske klassisk i
gjerningsmannens valg av fremgangsmåte. Varer legges ut for salg via Internett til en "fornuftig" pris og
fanger kjøpernes interesse. De lokkes til å overføre penger til selgerens bankkonto i berettiget håp om at

selgeren leverer varene. Dette skjer imidlertid ikke, og det har heller aldri vært selgerens hensikt. Han sørger
bare for å heve pengene så fort som mulig, og kjøperne sitter igjen med lang nese. Alle navn er fiktive.

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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