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Talousrikosviraston (Ekobrottsmyndigheten, EBM) rikoskomisario Ingvar Ekelund matkusti ainoana

ruotsalaisena edustajana FBI:n (Federal Bureau of Investigation) koulutuskeskukseen National Academyyn.
Kymmenviikkoinen, arvossapidetty koulutus tarjosi hänelle sekä paljon tietoa että runsaasti yhteyksiä eri
puolilta Yhdysvaltoja ja 20 muusta maasta tulleisiin virkaveljiin ja -sisariin. Yhdysvalloissa vietetty aika
antoi myös ainutkertaisia kokemuksia amerikkalaisesta poliisitoimesta ja New Yorkista vain puoli vuotta
syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen. Hänen matkakertomuksensa sisältää monenlaista aineistoa:

kertomuksia FBI:n historiallisista tutkimuksista, faktoja Yhdysvaltain poliisin organisaatiosta ja toiminnasta
sekä koskettavia henkilökohtaisia kuvauksia erityisen mieleen jääneistä tapahtumista ja kollegojen

tapaamisista.

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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