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Wonderboy-saken - Diverse Hent PDF Wonderboy-saken har de siste årene fått bred mediaomtale. Mye av
dette takket være David Toska som på underlig vis ble involvert i saken mens han var på rømmen. Det var
imidlertid ikke Toska som var utgangspunkt for verken Wonderboy-navnet eller for oppstart av saken, selv
om det var etterforskningenrundt Toska i Nokas-saken som satte oss på sporet av "Wonderboy". I forbindelse
med den nevnte Nokas-saken avlyttet Oslopolitiet i august 2004 et norsk telefonnummer til en person som
viste seg å ha kontakt med et spansk telefonnummer. Samtalene mellom den avlyttede norske telefonen og
dette spanske telefonnummeret var av en slik karakter at politiet oppfattet det som åpenbart narkotikarelatert.
Innledningsvis trodde man at det var David Toska som snakket på det spanske nummeret, men etter relativt
kort tid slo man fast at det var det ikke. Vedkommende som snakket på det spanske nummeret viste seg å

være Danny Bungard, som ble utgangspunktet for hele Operasjon Wonderboy, og som selv etterhvert i media
ble omtalt som "Wonderboy".

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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