
Bander, bomber og bagmænd
Hent bøger PDF

Preben Lund

Bander, bomber og bagmænd Preben Lund Hent PDF Mogens Lauridsen har prøvet det hele som politimand:
undercover-betjent, bandeopgør, anholdt småsvindlere, jagtet narkobagmænd samt deltaget i de store

indsatser ved klimatopmødet COP15 og rydningen af Ungdomshuset. I bogen her fortæller han om 40 år i
politiet.

Mogens Lauridsen er i dag ledende politiinspektør. I bogen fortæller han om sin lange karriere i politiet, lige
fra den første opgave som undercoverbetjent på Christiania over rockeropgør til indsatsen ved internationale,
politiske topmøder. Det er også historien om, hvordan politikorpset har ændret sig dramatisk gennem fire

årtier.
Lauridsen reflekterer over jobbet som betjent, og trods den alvor og det ansvar, der præger politiets daglige
arbejde, har han også blik for humoren i opgaverne. Med et glimt i øjet fortæller han om det arbejde, han

elsker: Jobbet som politimand.

Bogen er skrevet i samarbejde med journalist Preben Lund. Den henvender sig til alle, der vil vide mere om
arbejdet som politibetjent, og hvad det indebærer, samt til alle, der holder af virkelighedens

kriminalfortællinger.
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