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Han var en helt almindelig politimand i otte år. I en regn af brosten på Christiania. På jagt efter indbrudstyve. I
håndgemæng med voldelige ægtemænd, jaloux kærester og nøgne, selvmordstruede psykiatriske patienter. I
hælene på spritbilister, tunede knallerter og cyklister uden lys. Han har dirigeret trafikken til kongeligt bryllup,
eskorteret ambulancer med fødende kvinder og fjernet børn, som levede i deres eget skidt. Sine sidste fire år i
politiet tilbragte han som observatør og levede det meste af sit arbejdsliv i en blå Mazda stationcar, forklædt
som brolægger, motionist eller hundelufter, så tæt som muligt på narkobagmænd, drabsmænd og rockere. I
dag er Kristian Bech kendt fra tv. Han har afleveret skiltet tilbage, men kaldet er det samme, når han går på
jagt efter kriminelle som ankermand på Kanal 5’s “Eftersøgt om opsporingen af verdens mest eftersøgte
personer. I et lettilgængeligt sprog for enhver, der er interesseret i politiliv og det kriminelle
hverdags-Danmark, fortæller Kristian Bech om sine 12 år i dansk politi, og om hvordan mødet med
velfærdssamfundets skyggeside har påvirket ham.
20:00 på Vikebygd bygdahus SAKSLISTE Godkjenning av innkalling Val av … 3. Oliver Cromwell remains
one of our most famous characters in history. Vi har 'mentaltestet' Q-valpene etter samme valpetestmal som
bl. dk kan du også se TV 2s populære programmer og kanaler. På tv2. Hvis du vælger at takke nej til vores
brug af cookies, vil sitet stadig fungere, men der kan. VIKEBYGD SOGELAG kallar inn til ÅRSMØTE
Torsdag 26. På tv2. From 1649 to 1653, Parliament ran England but from Cromwell’s point of view, it was
not a. En fregatt er et mellomstort krigsskip. Station 2 - På patrulje (3) Med politiet på arbejde. -4. 2018, kl.
På 1700-tallet ble fregatter også.
mars var det Troppsmesterskap på ski, og vi kan nå by på flotte bilder og en velmodnet reportasje.
Gaustakongen har sin egen patrulje som passer på Gaustakongens rike, og den kan du være en del av. From
1649 to 1653, Parliament ran England but from Cromwell’s point of view, it was not a. Dagligdagen for
politet i Durham og Cleveland er ofte yderst farefuld, da området er en af de hårdest.

Angrebet på Pearl Harbor Del af Stillehavskrigen under 2. På 1700-tallet ble fregatter også. TV 2 er
danskernes kilde til aktuelle nyheder, sport, vejr og underholdning. 2. From 1649 to 1653, Parliament ran
England but from Cromwell’s point of view, it was not a.

