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Miljonrån i Vällingby löstes rekordsnabbt - Diverse Hent PDF Det är en helt vanlig augustimorgon på
FöreningsSparbanken i Vällingby utanför Stockholm. Klockan 08.34 inkommer det dock ett överfallslarm till
polisen från banken, många polispatruller skyndar mot platsen. I de flesta fall är dessa larm falska, gjorda av

misstag eller oaktsamhet, men inte denna gång.

Två anställda befann sig i bankens kassavalv, för att förbereda pengar att ha i bankens kassor på entréplan.
Plötsligt hör de ett buller i trappan, och smällar i valvets ytterrum. Ett ögonblick senare står de öga mot öga
med en man iförd rånarluva. Rånarna är tungt beväpnade med automatvapen, och de blir snart aggressiva när

mängden pengar som finns i valvet inte motsvarar deras förväntningar. Polisen har ännu inte anlänt till
platsen. Risken för att någon skadas, eller dödas, ökar för varje ögonblick.

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

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt 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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