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Kaksoismurhaajia vai marttyyreja? Eri Tekijöitä Hent PDF Alkuvuonna 1954 pidettiin suuri
ulkoministerikokous Berliinissä. Osanottajat länsivaltioista ja Neuvostoliitosta tapailivat toinen toisensa
hallitsemalla alueella, myös Neuvostoliitossa. Kun delegaatiot tapasivat Neuvostoliiton lähetystössä,

Amerikan ulkoministeri ja muut länsimaiset kollegat katselivat ihmetellen uusia, kirkkaita lyijykyniä, joita
oli jokaisen edessä. Niissä oli omituinen tehdasmerkki: Sacco-Vanzetti tehtaat. Useimmat eivät tunteneet

merkin alkuperää, mutta amerikkalaisissa oli tuskin ketään, jolle tuo nimi olisi ollut tuntematon. He tiesivät
tarkkaan, keitä tuo venäläinen tehdas jäljitteli ja keiden mukaan tehdas oli nimetty. Kynät olivat tietoinen
temppu. Nimet Sacco ja Vanzetti veivät amerikkalaisten ajatukset mieheniän taaksepäin tapahtumaan, joka
näyteltiin USA:ssa 34 vuotta aikaisemmin. Se oli laukaustenvaihto, joka kaikui yli koko maailman monta

vuotta.

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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