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Panttivangeiksi lapsia Eri Tekijöitä Hent PDF Marraskuun 15. päivänä 2000 Hjelmelandin päiväkoti joutui
järkyttävän panttivankitilanteen näyttämöksi, missä 35 syytöntä ihmistä – suurin osa pikkulapsia – koki

painajaismaiset hetket.

Tekijä oli kahden lapsen isä, joka oli hävinnyt pojistaan käydyn katkeran huoltajuuskiistan.

Kovilla panoksilla ladattu haulikko, bensiinikanisteri ja hänen pommiksi väittämänsä esine aseinaan mies
uhkasi räjäyttää päiväkodin kaikkineen ilmaan, jos viranomaiset eivät ota hänen tapaustaan uuteen
käsittelyyn. Tämän epätoivoisen teon avulla hän halusi saada asialleen huomiota. Ja sitä hän sai mitä

suurimmassa määrin. Tapaus nousi pääuutiseksi sekä Norjan että useiden ulkomaiden uutisvälineissä, ja
tilanne kulminoitui kaapparin haastatteluun tv:n suorassa keskusteluohjelmassa samaan aikaan, kun

panttivankitilanne ja kiristys yhä jatkuivat.

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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