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Käsittämättömiä luottokorttilaskuja Eri Tekijöitä Hent PDF Tämä on karua kerrontaa siitä, miten moni
ihminen joutui yhtäkkiä toteamaan, että hänen luottokortilleen kasaantui käsittämättömiä maksuja. Eri

puolilla pitkää maatamme kansalaiset alkoivat yllättäen saada suuria laskuja, joiden synnystä heillä ei ollut
aavistustakaan. He ottivat yhteyttä luottokorttiyrityksiin, jotka puolestaan ottivat yhteyttä poliisiin ja tehtiin

rikosilmoitus. Poliisitutkinta osoitti, että joillakuilla oli hallussaan "väärä nimittäjä".

Kertomuksen nimet on muutettu, eikä ketään toistaiseksi ole tuomittu jutussa. Haluamme kuitenkin kertoa
tämän tarinan jo nyt, ennen mahdollista tuomiota, jotta lukija osaisi olla varuillaan ja pitää tiukasti huolta

maksukorteistaan.

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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