
En annerledes halliksak
Hent bøger PDF

- Diverse

En annerledes halliksak - Diverse Hent PDF Innledningsvis skal det nevnes at det ikke er ulovlig å livnære
seg som prostituert i Danmark så lenge man betaler skatt av inntekten sin, og dersom man er momsregistrert,

kan man trekke fra utgiftene sine på selvangivelsen. Det er imidlertid ulovlig å tjene penger på andres
seksuelle ytelser ved for eksempel å drive bordell, det som kalles hallikvirksomhet. Den 20. november 2008
innledet politiet etterforsking mot Anni Fønsby som var mistenkt for hallikvirksomhet etter straffelovens

§A7; 228, 1. ledd nr. 3. Anni Fønsby hadde vært en del i media, blant annet på grunn av en halliksiktelse som
førte til domfellelse i 2005, for hennes opptreden i Playboy, og sist for ekteskapet med IT-milliardæren Erik
Damgaard. Det var derfor forventet at det ville bli en del medieinteresse for etterforskingen når den ble
offentlig kjent. Anni Fønsby har endret navnet sitt, men i denne artikkelen blir hun benevnt Anni Fønsby.

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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