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Helikopterranet i Västberga var virkelighet - Diverse Hent PDF Ann jobbet natt til 23. september 2009 i
tellesentralen til G4S Cash Service ABs verdidepot i Västberga. Hun jobbet i sjette etasje med å telle penger
sammen med tretten andre kolleger. Ved halv sekstiden om morgenen hørte hun lyden fra noe hun syntes

hørtes ut som et helikopter. Hun oppfattet at lyden var veldig høy. Kollegaen Svein som satt og telte penger
like ved Ann, ropte at dette helikopteret måtte være veldig nært med tanke på den høye lyden. Noen i lokalet
sa – mest på spøk ettersom sjargongen blir ganske lett og ledig når man daglig håndterer så store mengder

valuta – at det kanskje er noen som forsøker å rane oss ved hjelp av et helikopter.

Bli med, og les om dramatiske politisaker i norsk politihistorie. Virkelige historier skrevet av
polititjenestemennene som opplevde dem.

Norske kriminalsaker inneholder en lang rekke spennende, autentiske saker, som er skrevet av politimennene
og -kvinnene som var med i oppklaringsarbeidet. Alle sakene er avsluttet, og domsfellelse har funnet sted.

Det er nervepirrende lesning, og virkeligheten overgår ofte fantasien.

Leserne får bli med inn i noen av de mest dramatiske sakene i norsk politihistorie og stifter bekjentskap med
puslespillet som legges for å finne gjerningsmennene.
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