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Rånet mot postterminalen stängde Göteborg – Diverse Hent PDF Polisens helikoptrar besköts i hangaren,
skott avlossades mot en polisstation, brinnande bilar blockerade vägen, bombattrapper placerades och

fotanglar kastades ut. Postterminalen rånades på värdepost under tiden polisstationerna var blockerade. Stora
delar av Göteborg stängdes av.

En stund efter rånet satt några av gärningsmännen i en bil i Älvängen i Ale kommun och delade en flaska
whiskey. Ett rån som blev av först tredje gången det var planerat.

Artikeln om hur det spektakulära men magra rånet klarades upp, bjuder på livfulla berättelser från förhören
och en detaljerad sammanställning om hur rånarnas planläggning gick till – och vad som nog gick lite snett

för dem.

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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