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Bombemannen fra Österbotten - Diverse Hent PDF Når et sprengstoff eksploderer utvides det gasser som blir
10 000–15 000 større enn det opprinnelige eksplosivet. Utvidelsen av gassene er meget rask og oppnår en
hastighet på cirka 8 000 meter pr sekund. Forvandlingen av det faste materiale til gass kan føre med seg
temperaturer på 3 000–4 000 grader celsius. Hele denne prosessen skjer på brøkdelen av et sekund under
trykk, og følges av en kraftig lyd. Alt materiale som befinner seg i sentrum av eksplosjonen ødelegges, og

restene sprer seg som splinter over et stort område. En eksplosjon stiller derfor store krav til politiets tekniske
undersøkelser. Man kan også utløse en eksplosjon ved hjelp av en timer, eller på avstand, ved bruk av
fjernkontroll. Hvis man ikke har vitner på hvem som har foretatt sprengningen, blir etterforskningen en

tålmodighetsprøve der politiet i blant må håpe på litt flaks for å få løst saken.

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.

 

Når et sprengstoff eksploderer utvides det gasser som blir 10 000–15
000 større enn det opprinnelige eksplosivet. Utvidelsen av gassene er
meget rask og oppnår en hastighet på cirka 8 000 meter pr sekund.
Forvandlingen av det faste materiale til gass kan føre med seg

temperaturer på 3 000–4 000 grader celsius. Hele denne prosessen
skjer på brøkdelen av et sekund under trykk, og følges av en kraftig

lyd. Alt materiale som befinner seg i sentrum av eksplosjonen
ødelegges, og restene sprer seg som splinter over et stort område. En

eksplosjon stiller derfor store krav til politiets tekniske
undersøkelser. Man kan også utløse en eksplosjon ved hjelp av en
timer, eller på avstand, ved bruk av fjernkontroll. Hvis man ikke har
vitner på hvem som har foretatt sprengningen, blir etterforskningen
en tålmodighetsprøve der politiet i blant må håpe på litt flaks for å få

løst saken.

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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