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Gisslandrama i Torp – Diverse Hent PDF Alla känner till den italienska maffian och dess förgreningar i USA.
I decennier har den lämnat ett blodigt spår av kidnappningar, rån och likvidationer efter sig. Maffian opererar

på hemmaplan och har inte stört vårt fridsamma Norden. Här har vi bara kunnat läsa om dessa ting.

Men så utspelades ett gisslandrama på Torps flygplats i Vestfold. Två hårdkokta brottslingar tog fyra personer
som gisslan och hotade att skjuta dem en efter en om de inte fick pengar, fallskärmar och ett plan som kunde

föra dem över Atlanten. Var det ett smakprov på vad som väntade oss i framtiden?

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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