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Miljoonien ryöstösaalis Eri Tekijöitä Hent PDF Maanantaina 27. päivänä marraskuuta 2000 vain hieman
ennen aamuyhdeksää tapahtui Tanskan siihenastisen rikoshistorian suurin ryöstö: S & P Security Servicesin
rahankuljetusauto joutui aseellisen ryöstön kohteeksi. Auto oli lähtenyt Brøndbystä kuljetusliikkeen pihasta
noin kello kahdeksan kehätietä pohjoiseen. Kuljetusauton kääntyessä oikealle Jyllingeen toinen kuljettajista
kehotti mustalla pistoolilla uhaten työtoveriaan pysymään rauhallisena. Tämän jälkeen hän ajoi auton vajaan
kilometrin päähän sen sovitusta ajoreitistä eräälle soratielle Glostrupissa, jossa ryöstäjä kahlitsi työkaverinsa

käsiraudoilla rahankuljetusauton rattiin. Mies selitti työtoverilleen, että hän vain halusi päästä käsiksi
rahoihin, sillä hänellä oli taloudellisia ongelmia ja että tämän ei pidä ottaa tekoa mitenkään

henkilökohtaisesti.

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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ryöstön kohteeksi. Auto oli lähtenyt Brøndbystä kuljetusliikkeen
pihasta noin kello kahdeksan kehätietä pohjoiseen. Kuljetusauton
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pistoolilla uhaten työtoveriaan pysymään rauhallisena. Tämän
jälkeen hän ajoi auton vajaan kilometrin päähän sen sovitusta
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tutkimuksissa. Kaikki tapaukset ovat jo selviytyneet ja tuomiot tehty.
Se on henkeäsalpaavaa lukemista, ja todellisuus usein ylittää
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