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Vanhusten painajainen Eri Tekijöitä Hent PDF Helsingin kokoisessa, noin puolen miljoonan asukkaan
kaupungissa tapahtuu vuosittain osapuilleen 800 ryöstörikosta. Törkeiksi niistä luokitellaan tietyin perustein
noin 125 kappaletta ja loput ovat niin sanottuja tavallisia ryöstöjä, joista rangaistusseuraamus on lievempi.

Kadulla tapahtuvia yksityishenkilöön kohdistuvia ryöstöjä, törkeysasteesta riippumatta taas kirjataan
Helsingissä noin 700. Määrättyjä paikkoja tiettyinä aikoina välttämällä on joissakin tapauksissa mahdollista

itse hieman ennalta ehkäistä ryöstörikoksen uhriksi joutumista. Alkuvuodesta 2000 viidellä
asianomistajavanhuksella ei ollut juuri mahdollisuuksia katuryöstäjän valittua heidät kohteeksi.

Tilastotiedoista ja kirjoituksesta huolimatta uskaltanen väittää, että Helsingissä on edelleen turvallista
liikkua.

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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