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Millionkuppet Diverse forfattere Hent PDF Denne julidag i 1976 er en ganske dejlig feriedag. På Göteborgs

gader kører der biler med afslappede turister og ferierende. Til denne kategori hører under ingen
omstændigheder de tre mænd, der pludselig dukker op og forstyrrer freden. De har netop standset deres bil, så
den holder på tværs af gaden lige ved siden af en pengetransport, der holder udenfor en bank. Med skydeklare
våben og "hands up" tager de pengene i pengetransporten. Udbyttet bliver 1.536.000 kroner, den største sum
penge der nogensinde er blevet røvet ved et røveri i Sverige. Røveriet er overstået i løbet af nogle få minutter.
Røverne forsvinder hurtigt og sporløst fra stedet. Eftersøgningen af røverne bliver tidskrævende og langvarig.
Politimænd fra mange egne, også fra udlandet, var sat på sagen. Men ikke før i midten af 1979 kunne man

stille to af hovedmændene for retten.
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