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Vuosisadan rikos Eri Tekijöitä Hent PDF Jokaisella maalla on omat suuret huomiota herättävät rikoksensa tai
onnettomuutensa, muutamista puhutaan sukupolvien ajan – varsinkin jos ne ovat jääneet selvittämättä. Meillä

yksi sellainen lienee "Kyllikki Saaren tapaus." Toki niitä on muitakin. Jotkut rikokset kohauttavat koko
maailmaa eivätkä hevin unohdu, etenkin jos tekijänä tai uhrina on kuuluisuuden henkilö kuten esimerkiksi

presidentti John Kennedy.

Ehkä aikansa kuuluisin ja vuosisadan rikokseksi koko maailmassa nimetty tapaus oli USA:ssa 1930-luvulla.
Se oli lapsenryöstö ja kiristys, joka päättyi onnettomasti. Sitkeällä työllä tekijä saatiin lopulta ja pitkän ajan

kuluttua kiinni. Rikosta ei kuitenkaan ehkä saatu aivan kokonaan selvitetyksi, vaan siinä saattoi olla
salaliitto. Merkit viittaavat enemmänkin, että oli saatu sisäpiirin tietoa. Jälkikäteen arvostellen tapaus on ollut
mielenkiintoinen ja surullinenkin johtuen epätoivoisen asianomistajan sooloilusta poliisin selän takana. Ei
poliisikaan tutkinnassa aivan virheittä selvinnyt. Rikollinen ei koskaan tunnustanut, mutta ei juurikaan

löytynyt sen ajan ihmisiä miltään yhteiskunnan tasoilta, jotka eivät olisi olleet varmoja, että oikea mies sai
kuolemantuomion. Jos sellainen tuomio piti langettaa, tässä se oli jotenkin puolusteltavissa.

Pohjanmaan rikos-selvitys sarja sisältää laajan valikoiman jännittäviä ja aitoja kriminaalitapauksia Ruotsista,
Norjasta, Suomesta ja Islannista. Tapaukset ovat kirjoittaneet poliisit jotka auttoivat tutkimuksissa. Kaikki
tapaukset ovat jo selviytyneet ja tuomiot tehty. Se on henkeäsalpaavaa lukemista, ja todellisuus usein ylittää
mielikuvituksen. Lukija saa perehtyä muutamaan Skandinavian poliisin historiaan dramaattisin tapauksiin, ja

tutustua palapeliin, jonka syyllisten löytäminen merkitsee.
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