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Alamaailman kosto Eri Tekijöitä Hent PDF Heinäkuun 16. päivä vuonna 1999 Liperissä pysähdyslevikkeellä
komennettiin aseella uhaten joensuulainen 57-vuotias autonkuljettaja ulos kuljettamastaan autosta. Paikalle
toisella autolla saapunut mies pahoinpiteli hänet pesäpallomailalla. Hakattu mies pakotettiin sen jälkeen
toimimaan houkutuslintuna kaivettaessa esiin Pohjois-Karjalan lääninvankilasta vankilomalta palaamatta

jäänyttä 37-vuotiasta miestä. Tämä houkuteltiin esiin Jyväskylässä, saatiin pahaa aavistamattomana autoon ja
kuljetettiin Jyväskylästä Vaajakosken kautta Kuopion suuntaan.

Vaajakosken Kanavuoressa matka kuitenkin suuntautui tien varrella sijainneelle mursketyömaalle, jossa
vanki aseella uhaten pakotettiin ulos autosta. Sama pahoinpitelijä kuin edellä saapui paikalle toisessa autossa

ja tätäkin uhria alettiin hakata pesäpallomailalla. Pahoinpitely oli niin rajua, että maila katkesi lyöntien
voimasta. Vanki aneli armoa ja uskoi tulevansa tapetuksi. Pahoinpitely katkesi paikalle saapuneen

vanhemman rouvan pelottomaan väliintuloon ja uhkaukseen soittaa poliisille.

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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