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Taksimurha Eri Tekijöitä Hent PDF Kun taksinkuljettaja autoineen katoaa työvuoronsa aikana, on
vuorenvarmaa, että jotakin ikävää on tapahtunut. Niinpä tilanteen vakavuus ei jäänyt epäselväksi Kovanen-

yhtiöiden liikennepäällikön tehdessä 18. lokakuuta 2001 kello 9.25 väkivaltarikosyksikköön
katoamisilmoituksen taksinkuljettaja Kari Männystä. Liikennepäälliköltä saatujen tietojen mukaan Männyn
yövuoro oli alkanut edellisenä päivänä kello 18.00. Kello 22.45 Mänty oli ilmoittanut lähtevänsä keikalle

Lahteen päin. Tämän jälkeen Männystä ei ollut enää havaintoja. Katoaminen oli varsinaisesti huomattu vasta
seuraavana aamuna, kun Mänty ei ollut palauttanut taksia yövuoron päätteeksi Kovasen yhtiöiden hallille
eikä hän ollut vastannut matkapuhelimeen. Kateissa oli kuljettajan lisäksi pakettiautomallinen Volkswagen

Carsport BYJ-975.

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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