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Fældende beviser Ole Brockmann Hent PDF Denne bog handler om begrebet kriminalteknik, hvilket vil sige
politimæssige undersøgelser efter spor på gerningssteder, hvor der er sket alvorlige forbrydelser. Og om

undersøgelser på Kriminalteknisk Center af spor og effekter fra mange typer af kriminelle forhold, hvilket her
i Danmark foretages af specialuddannede politifolk, kaldet kriminalteknikere. Bogen forsøger at afdække alle

fagets aspekter. Det drejer sig om alt fra spektakulære sager, som fx Peter Lundin-sagen, over meget
uhyggelige pædofilisager og storstilede mønttyverier til helt banale røverier. Ole Brochmann fortæller med en
tør humor om de timevis af minutiøse undersøgelser der skal til, for at de kriminaltekniske beviser rent faktisk
bliver fældende. Og man er virkelig med. Man sidder ved siden af Brockmann og hans kolleger, mens de
stirrer ned i et mikroskop for at finde særlige mærker på projektiler. Man kigger på rækkevis af fotos af

tommelfingre for at finde frem til manden der har filmet et overgreb. Og man står i obduktionsrummet med 3
sorte platisksække, der indeholder et parteret kvindelig. Bogen er rigt illustreret med de autentiske fotos fra

de omtalte sager.
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mærker på projektiler. Man kigger på rækkevis af fotos af
tommelfingre for at finde frem til manden der har filmet et overgreb.
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