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Meldt til politiet Eigil V. Knudsen Hent PDF Forlaget skriver: 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.
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