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Vicekriminalinspektør Niels Kjøller, der var en af Danmarks dygtigste efterforskere, beskriver i sine

erindringer et liv i politiets tjeneste, omgivet af svindlere, røvere, voldsmænd og mordere. Niels Kjøller
fortæller også åbenhjertigt om den sag, der i 1973 fik ham selv og en kollega suspenderet fra tjenesten i ni
måneder. Han var en mand, der turde sige sin mening, og det gør han også i denne bog, når han beskriver,
hvordan politiets arbejde har været gennem fire årtier, og hvordan kriminaliteten i samme periode har

forandret sig drastisk.

Niels Kjøller (1940-2014) var vicekriminalinspektør i Hvidovre. Han begyndte ved politiskolen i 1963 og
arbejdede i mere end 40 år ved Hvidovre Politikreds. Efter han blev pensioneret fra politiet, udgav han

erindringerne "Suspenderet" og virkede bl.a. som foredragsholder.
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