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Operaatio Charlie Eri Tekijöitä Hent PDF Rikolliset moottoripyöräkerhot – eli 1%-kerhot – ovat viime
vuosina jatkuvasti kasvattaneet aluevaltauksiaan järjestäytyneen rikollisuuden piirissä Norjassa.

Poliisipiireistä Søndre Buskerud lienee tuntenut tämän nahoissaan kaikkein selvimmin. Kolme suurinta MP-
kerhoa oli hankkiutunut tämän poliisipiirin alueelle 1990-luvun loppuun mennessä. Moni muistaa

Drammenin keskustassa sijanneeseen Badidosin huoneistoon kohdistuneen pommi-iskun, jolloin koko
kaupunginosa tuhoutui. Kun Bandidosilta näin lyötiin jalat alta, Outlaws alkoi levittäytyä Drammenin

alueelle. Oli syytä pysäyttää tämä kehitys, ennen kuin Outlaws olisi pesiytynyt pysyvästi alueelle ulottamalla
lonkeronsa niin laajalle alamaailmaan, että niiden kitkeminen olisi jo käynyt ylivoimaiseksi.

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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