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fantastinen maa. Se on valtio, jossa rikoksenvastainen taistelu ja oikeustiede saavuttavat jatkuvia voittoja.

Mutta kysyä sopii, pysyykö USA:n oikeusjärjestelmä aina vauhdissa mukana.

Tämä artikkeli kertoo, miten itsestään selvä murhaoikeudenkäynti päättyi sensaatiomaiseen vapauttavaan
tuomioon. Vuonna1994 tapahtuneesta kaksoismurhasta syytettiin maailmankuulua urheilusankaria,

urheilutoimittajaa, filmitähteä ja uhrin entistä aviomiestä. Oikeudenkäynti vaikutti mahdollisimman selkeältä:
suurin osa – voisi jopa sanoa, että kaikki – puhui Orenthal James Simpsonia vastaan, mutta jury vapautti

hänet pitkän ja kalliin oikeusprosessin päätteeksi. Sitä vastoin hänet tuomittiin myöhemmin
siviilivahingonkorvausprosessissa!

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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