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Eigil V. Knudsen er endnu engang dykket ned i arkivskabene og har fundet grusomme historier om de
mørkeste gerninger, mennesker er i stand til at begå. I MELDT TIL POLITIET beretter den pensionerede
kriminalkommissær om ældre forbrydelser og om, hvordan efterforskerne dengang greb dem an. Det løber en
koldt ned ad ryggen, når man læser om internationale lejemordere, den amerikanske mafia, pyromani og
selvfølgelig adskillige mordsager. Som 60-årig trak Eigil V. Knudsen sig tilbage fra en 28 år lang karriere som
vicekriminalkommissær i Rigspolitiets Rejseafdeling. Herefter arbejdede han i syv år som konsulterende
efterforsker i et stort forsikringsselskab, inden han gik på pension som 67-årig og gav sig i kast med at skrive
bøger om både sine egne erfaringer med autentiske krimisager og om forbrydelser, der ligger før hans tid.
Har du bilder kan du sende de til oss. Det var lavenes hele organisation, der kvalte al selvstændighedsfølelse
og fik forholdet mellem mester og svend til at svømme ud i ét. no Dette er et partiprogram designet til at gavne
JORDEN, give dig mere FRIHED uden at skade andre mennesker, dyr eller natur, baseret på facts,
KUNDSKAB og visdom.
Har du bilder kan du sende de til oss. All informasjon som sendes til oss anonymiseres. Den ble rolig
oppløst litt over klokken 16. Knus og kram til misserne. - Jeg er lidt på eventyr med Nautilus. Fortsetter
letingen.
Han nægter sig skyldig. Peter Madsen er tiltalt for drab på Kim Wall. § 1. Specialanklager Jakob

Buch-Jepsen står op i retssal 60 i Københavns Byret og læser op fra sine papirer. Der ellers kommet nye
kræfter til hos Oslo-politiet, men da en kvinde, Elise Hermansen, bliver fundet myrdet i sin lejlighed tømt for
blod og med bidemærker på halsen, er politiet klar over. Lovens formål. § 1. (Foto: Fyns Politi) Læs også:
Tre fanger flygtet fra retspsykiatrisk afdeling Rådet er fortsat, at man ikke selv forsøger at tage kontakt til den
eftersøgte eller forsøger at tilbageholde ham, men i stedet kontakter politiet, skriver Fyns Politi i
pressemeddelelsen.

