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Ringvåldrapet - Diverse Hent PDF Den 23.august 2008, nøyaktig klokken 01.19 rett sørfor Trondheim
sentrum, nærmere bestemt i Ringvålvegen, får livet til Mahmed Shirwac en rask og brutal avslutning. Døden
inntreffer før han kommer segut av sin bil. Passasjeren i baksetet har gått ut og står med sin pistol rettet mot
Shirwac. I løpet av sekunder avfyres tolv skudd rett mot førersetet der Shirwac sitter. Mens skuddene treffer

overkroppen, forsøker han febrilsk å komme seg ut. I det han er iferd med å miste bevisstheten, går
gjerningspersonen rundt bilen. Han stiller seg opp der kroppen til Shirwac blir liggende delvis ut av bilen.

Det sisteskuddet blir avfyrt på kloss hold i bakhodet hans.

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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