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De dræbtes advokat Arne Woythal Hent PDF Kriminalassistent Rasmus Berg og hans kolleger i

Drabsafdelingen bliver sat til at efterforske et groft røveri i Lokalbanken i Herlev. Arbejdet skrider langsomt
frem og bliver hele tiden afbrudt af nye sager, der kræver opmærksomhed. Drabet på en ung mand i
Bagsværd, et selvmord i Hareskoven og en hjemløs, der bliver skudt på Søborg Torv – er hændelserne

forbundet? Og hvem er den mand, der har ringet og truet Rasmus Bergs datter? Har det noget med sagerne at
gøre? "De dræbtes advokat" er første bog om kriminalassistent Rasmus Bergs arbejde for Drabsafdelingen.

Arne Woythal (f. 1958) er kriminalassistent og har over 20 års erfaring i politiet lige fra Rejseholdets
Drabssektion til Gladsaxe kriminalpoliti. Arne Woythal har desuden været udsendt til Afghanistan to gange
som rådgiver for kriminalpolitichefer. I 2016 debuterede Arne Woythal som forfatter med krimien "De

dræbtes advokat", som er baseret på hans erfaringer med efterforskning af drabssager.
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på Søborg Torv – er hændelserne forbundet? Og hvem er den mand,
der har ringet og truet Rasmus Bergs datter? Har det noget med

sagerne at gøre? "De dræbtes advokat" er første bog om
kriminalassistent Rasmus Bergs arbejde for Drabsafdelingen. Arne
Woythal (f. 1958) er kriminalassistent og har over 20 års erfaring i

politiet lige fra Rejseholdets Drabssektion til Gladsaxe
kriminalpoliti. Arne Woythal har desuden været udsendt til

Afghanistan to gange som rådgiver for kriminalpolitichefer. I 2016
debuterede Arne Woythal som forfatter med krimien "De dræbtes
advokat", som er baseret på hans erfaringer med efterforskning af
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