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FBI jagar rånargangsters - Diverse Hent PDF På hösten 1960 kastade sig Albert Smith och Bobby Randolph
in i en serie brott, som skulle göra dem till föremål för en av de mest intensiva brottslingsjakterna i den

amerikanska federala polisens historia.

Innan de slutligen arresterades, hade de samlat en riklig vapenarsenal, rånat åtta banker på nära en kvarts
miljon dollar, mördat en bankman och sårat en polisman, terroriserat landets huvudstad med bombattentat,
lyckats få en del stulna checkar inlösta, stulit flera bilar, förövat åtskilliga inbrott och gjort sig skyldiga till

olaga vapeninnehav.

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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