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En gigantisk kupp - Diverse Hent PDF Söndagen den 12 juli 1987 roffade en grupp iskalla "gentlemän" åt sig
värden för 40 miljoner pund (motsvarande ungefär 420 miljoner kronor) från Knightsbridge Safe Deposit
Centre i London. Ligan kunde därmed anteckna sig för att ha utfört Englands största rån genom tiderna.

Det stora valvet uppfattades som ett av världens säkraste. Välbärgade medborgare både från England och
andra länder sökte sig dit för förvara sina värden och betydelsefulla dokument. Scotland Yard stod inför en

omfattande sak i nivå med tågrånet 1963.

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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