
Mattolaiturin ruumis
Hent bøger PDF

Eri Tekijöitä

Mattolaiturin ruumis Eri Tekijöitä Hent PDF Pirkanmaalla sijaitsevan Viialan kunnan halki virtaa Tarpianjoki.
Lähdettäessä Viialasta Toijalan suuntaan ja ajettaessa Tarpianjoen yli on sillan pielessä oikealla kaksi

mattolaituria. Paikka on hyvin suosittu mattojenpesupaikka ja lapset käyttävät laitureita myös uimiseen. Näin
oli 18. kesäkuuta 2004 kello 11.30 aikaan. Lasten iloinen melske kuului pitkälle ja mäntysuopa tuoksui

mattoja pesevien henkilöiden tehdessä puhdasta jälkeä. Hetkeä myöhemmin kuitenkin mattojen pesun äänet
taukosivat ja lasten uiminen saman tien. Toisen laiturin eteen noin kymmenen metrin päähän rannasta
ilmestyi kuin tyhjästä musta jätesäkki, jonka ympärille oli kääritty teippiä. Laiturilla olevien mielestä

paketista leijui rannalle myös epämiellyttävä haju. Mitä säkki sisältäsi? Onko joku heittänyt eläimen raadon
pussissa veteen? Paikalla ollut naishenkilö otti yhteyttä hälytyskeskukseen. Sieltä tieto epämääräisestä
jätesäkistä välitettiin Valkeakosken kihlakunnan poliisipartiolle, jonka alueeseen Viiala kuuluu. Partion

saapuessa paikalle säkki oli edelleen samassa paikassa kellumassa. Koska poliiseilla ei ollut mahdollisuutta
lähteä vesille, he tilasivat paikalle pelastuslaitoksen sukeltajat.

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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