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Kampin autopommimurha Eri Tekijöitä Hent PDF Tiistaina 16. heinäkuuta 2002 kello 06.45 aikaan oli 33-
vuotias Janne (nimi muutettu) ajamassa autollaan Helsingin keskustassa Mannerheimintietä pitkin kohden
Kamppia tarkoituksenaan mennä töihin keskustassa sijaitsevalle rakennustyömaalle. Janne oli lähtenyt

työmatkalleen noin kolme kilometriä Helsingin keskustasta sijaitsevalta Ruskeasuolta, jossa asui
siirtolapuutarhamökissään. Päivän piti olla normaali työpäivä muiden joukossa eikä Janne aavistanut sitä, että

alkanut työpäivä ja päivä yleensäkin olisi hänen elämänsä viimeinen. Käännyttyään Mannerheimintieltä
Pohjoiselle rautatiekadulle ja jäätyään odottamaan hotelli Helkan kohdalla olevaan risteykseen valojen

vaihtumista vihreäksi hänen Opel Kadett Caravan -merkkinen autonsa räjähti. Räjähdys oli niin voimakas,
että se tuhosi Jannen auton lähes täydellisesti ja aiheutti huomattavaa vahinkoa myös lähiympäristössä. Janne

itse kuoli räjähdyksessä silmänräpäyksessä.

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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