
Salapyytäjät Lapin kaamoksessa
Hent bøger PDF

Eri Tekijöitä

Salapyytäjät Lapin kaamoksessa Eri Tekijöitä Hent PDF Suomessa, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, on
metson ja teeren pyynti pääsääntöisesti kielletty koko maassa marraskuun alun ja seuraavan vuoden syyskuun

9. päivän välisen ajan. Kyseisen riistan pyynti voidaan vuosittain rajoittaa lyhyemmäksikin ajaksi, jopa
kokonaan. Kaikki eivät rauhoitusajoista piittaa. Aina löytyy niitä, jotka metsästävät riistaa omien

mieltymystensä ja aikataulujensa mukaan. Nyt jo taakse jääneen 35 vuotta kestäneen poliisiurani aikana
toimialueillani tuli ilmi lukuisa määrä erityyppisiä metsästysrikoksia. Pääsääntöisesti tällaiset rikokset
tapahtuivat lähes asumattomilla seuduilla metsien kätköissä ja lumettomana vuodenaikana. Tässä

kertomuksessa oleva rikostapahtuma tapahtui sydäntalvella ja sijoittui vakituisen asutuksen läheisyydessä
olevalle metsäkanalintujen talvehtimispaikalle.

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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