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Ratkaiseva DNA-jälki Eri Tekijöitä Hent PDF Järkyttävällä tavalla yhteiskuntaammekin heijasteleva rikos on
tässä kerrottu sekä hälytysosaston päällikön että teknistä tutkintaa suorittaneen rikosteknikon näkökulmasta.
Rikostekniset jäljet osoittautuivat täysin ratkaiseviksi Haugesundissa keväällä 2000 tapahtuneen raa‘an

surman tutkinnassa. Erityisesti DNA-jäljet olivat keskeisiä, ja päätöstä tehdessään oikeus tukeutui suurelta
osin juuri niihin. Mutta onneksi löydettiin muitakin, näiden kanssa yhtäpitäviä rikosteknisiä jälkiä. Niinpä

nämä "mykät todistajat" puhuivat niin vahvaa kieltä, että oikeus saattoi nojautua niihin. Ennakkoluulottoman
ja sinnikkään tutkinnan tuloksena oikea henkilö pidätettiin ja saatettiin syytteeseen. Olisi myös voinut käydä

hullusti, ellei poliisi olisi kuunnellut vaistonsa ääntä.

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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