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Finsk-svenska i värderån i Åbo och Lundo – Diverse Hent PDF Det var en kall eftermiddag i februari när
larmcentralen i Åbo tog emot ett meddelande om att det lokala bankkontoret var utsatt för ett rån. Det var
företaget G4S värdetransport som blev rånad när den lossade sin penninglast vid lastbryggan på bankens
innergård. Tre maskerade män, varav en var beväpnad, steg upp på lastbryggan och tvingade vakterna som
körde värdetransporten att lägga sig ner. Efter det band rånarna vakternas händer med plastband, öppnade

penninglådorna och fyllde de sportkassar som de haft med sig med sedlar. Efter bara ett par minuter
avlägsnade sig gärningsmännen med bytet. Nu är det upp till polisen att ta reda på hur och vart rånarna flyr,

var de gömmer bytet och om de planerar att råna igen.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de
skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte

uttryck för förlagets hållning.
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