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Värdetransportören – Diverse Hent PDF En vanlig våreftermiddag är ett par ute på promenad på Bulltofta
rekreationsområde i Malmö. Det är en fin dag, och de har tillsammans med flera andra tagit tillfället i akt att
utnyttja motionsområdet. Till allas förvåning kommer en väktarbil körandes in på motionsområdet och över

ett backkrön. Plötsligt hörs en explosion och en pelare av rök börjar sakta ringla sig mot himlen. Paret
skyndar sig bort för att se vad som hänt och möts av en pistolbeväpnad ung man på moped, och en

bakbunden väktare med en stickad mössa över ansiktet. Det här må framstå som ett vanligt väpnat rån, men
denna historia innehåller så mycket mer än det ...

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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