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Kolmiodraama Eri Tekijöitä Hent PDF Olen yöllä päivystävä koirapoliisi. Tiistaina 20. heinäkuuta 2004 kello
22.00 työvuoroni alussa Herningin poliisiasemalla kohtasin kollegani Thorbjørn Pedersenin. Kello 23.00
paikalle saapuivat lisäksi kolme muuta kollegaa ja päivystäjä. Oli keskikesä, monet olivat lomalla, joten
arvelimme, että vuorostamme tulisi rauhallinen. Meillä olisi näin ollen aikaa harjoittaa hieman koiriamme.

Ensimmäiset tunnit sujuivatkin rauhallisissa merkeissä. Kellon lähestyessä neljää aamulla päätimme,
Thjorbjørn ja minä, lähteä hakemaan hieman aamiaista. Olimme ajamassa Herningin keskustassa, kun
päivystäjä kutsui meitä autoradiolla ja pyysi ajamaan osoitteeseen, jossa oli ilmeisesti jotain meneillään.

Kiinteistön alakerrassa asuva henkilö oli soittanut poliisille ja sanonut, että yläkerrassa riideltiin. Yläkerran
naapurin lapsi oli alakerran asukkaan luona. Päivystäjä lupasi selvittää, kuka asunnossa asuu ja ilmoittaa

meille. Meiltä menisi korkeintaan minuutti osoitteeseen ajamiseen, mutta ehdimme silti pari kertaa
harmitella, että ihmiset tappelevat keskellä yötä. Mikseivät he osaa elää sovussa?

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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