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Raiskaaja löysi uhrinsa internetistä Eri Tekijöitä Hent PDF Poliisin selvitettäväksi tuli raiskausten sarja, jossa
tekijä Peder oli löytänyt uhrinsa internetin deittisivustoilta. Tutkinnassa keskeiseksi nousi uusi

yhteydenottotapa, nuorten ahkerasti käyttämät sivustot. Raiskaaja lähetti naisille kuvia aivan muusta
henkilöstä kuin itsestään ja kertoi olevansa nuori, komea, menestyvä ja varakas liikemies. Hän halusi löytää
rakastajattaren ja oli valmis maksamaan suurehkoja summia seksistä. Hän kertoi matkustavansa paljon, minkä
vuoksi hänellä ei ollut aikaa vakituiseen suhteeseen. Kun naiset sitten päättivät tavata miehen pidettyään
ensiksi yhteyttä tähän sähköpostitse, tekstiviestein ja puhelimitse, totuus tuli julki. Mies ei ollut se, joka oli

väittänyt olevansa ja tapaamisen tarkoitus oli vallan muuta kuin kerrottu.

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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