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I början av 2000-talet drabbades Sverige av en enorm våg av spektakulära rån. Maskerade och tungt
beväpnade män slog till mot värdetransporter, depåer och bankomater. Bilar sprängdes, hjullastare rammade
väggar och trafiken stoppades av fotanglar som kastades på gatorna.
Det har skrivits mycket om grova rån, men nästan uteslutande ur polisens perspektiv. Här möter vi erfarna
rånare som berättar om de noggranna förberedelserna, vad som händer under tiden rånen pågår och hur de
agerar när de kommit över pengarna. Anders Adali skildrar också sina egna erfarenheter från ett decennium
med grova rån. Han varvar intervjuer med personliga reflektioner och anekdoter i en fascinerande bok om den
brottstyp som ligger högt upp i den kriminella hierarkin. Svenska rånare ger en unik inblick i en värld få
känner till.
ANDERS ADALI levde under många år ett dubbelliv som vanlig familjefar och grov brottsling. Allt fick ett
slut när han dömdes till sju års fängelse för ett rån i Finland 2007. Domen blev en vändpunkt i Anders liv och
idag arbetar han bland annat som säkerhetskonsult och programledare. På Lind & Co har han tidigare
utkommit med boken Sista rånet. THEODOR LUNDGREN är frilansande medieproducent och skribent, och
har tidigare utkommit med flera biografier.
Formatet är … Svenska Rånare. MIME-typen är application/x-rar-compressed. 34 363 gostos · 40 falam
sobre isto. Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja äänikirjavalikoiman.
Svenska rånare ljudbok – Lyssna gratis on Jämför ljudböcker 2018, Pocket. Svenska Rånare © 2017 Svenska
rånare utgör eliten av värdetransportrånare i Norden och har. Webbutiken nere tills vidare. I början av
2000-talet drabbades Sverige av en enorm våg av spektakulära rån. Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner
svenskar.
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ett slut när … Svenska Rånare. – Jag sa till dem 'Försvinn härifrån – här har ni inget att göra. Statliga
Svenska spel hjälper kriminella att tvätta rånpengar. Svenska rånare ger en unik inblick i en värld få känner
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