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Oliverin kidnappaus Eri Tekijöitä Hent PDF Hälytyskeskus vastaanotti keskiviikkona 16. huhtikuuta 2008
kello 16.38 puhelun Virumissa sijaitsevasta Skovbakkenin päiväkodista. Ilmoittaja kertoi, että naamioitunut
mies oli juuri siepannut viisivuotiaan pojan tämän äidiltä ja ajanut paikalta mustalla autolla. Pojan äiti oli
päiväkodissa ja hänellä oli vertavuotava haava kasvoissaan. Paikalle lähetettiin poliisipartio taktisen johdon
ohjaamana. Paikalla poliisit tapasivat päiväkodin johtajan ja siepatun Oliverin äidin, Xiuqun Chaanhingin,
jota kutsuttiin Angeliksi. Äiti oli järkyttynyt, melkeinpä sokissa, ja hänen kasvoistaan vuoti verta. Siepattu
poika oli viisivuotias Oliver Chaanhing, joka asui isänsä Raymondin ja äitinsä Xiuqun Chaanhingin sekä

isänäidin Elizabeth Chaanhingin kanssa Kongevejenilla Virumissa Elizabethin kiinalaisen ravintolan Shangri
Lan yläkerrassa. Raymond oli ravintolan ravintolapäällikkö.

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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