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Nicola valmistautui tavalliseen koulupäivään. Hän oli 16-vuotias. Tavallista koulupäivää ei tullut. Hänet
löydettiin lounasaikaan kuoliaaksi ammuttuna koulun käymälästä. Nicola oli Tukholman esikaupungissa
sijaitsevan Bromman lukion luonnontieteellisen linjan ensimmäisellä luokalla. Tuona päivänä Nicola oli

päättä-nyt olla pois koulusta. Poissaoloon ei ollut mitään erityistä syytä, eikä kysymys ollut siitä, etteikö hän
viihtynyt koulussa. Päinvastoin, Nicolalla meni koulussa hyvin. Hänellä oli paljon kavereita ja hyvät

todistukset. Miksi hän päätti jäädä kotiin tuona päivänä ja mikä sai hänet kuitenkin muuttamaan mielensä?

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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