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Isoäidin rikollisen tuottoisat marjamatkat Eri Tekijöitä Hent PDF Vuonna 1950 syntynyt nainen, jolla ei ollut
rikollista menneisyyttä, ryhtyi tuttavansa houkuttamana ja helpon rahan toivossa välittämään huumausainetta
vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa. Amfetamiinin välitys ja myynti tapahtuivat "perhepiirissä": nainen osti

aineen Virosta sisarensa entiseltä mieheltä ja välitti sitä toiselle sisarelleen, joka välitti sitä edelleen entiselle
miehelleen ja tämän tuttavalle, jotka välittivät sen katukauppaan Jyvässeudulla. Amfetamiinin määrä oli

poikkeuksellisen suuri. Rikollinen toiminta ehti jatkua parin vuoden ajan ennen kuin poliisi pääsi naisen ja
tämän kumppaneiden jäljille omien tutkimustensa tuloksena. Henkilöiden nimet on muutettu.

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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