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Sampo Pankin ryöstöt Eri Tekijöitä Hent PDF Sampo Pankki Helsingissä Mannerheimintien ja
Runeberginkadun kulmassa ryöstettiin muutaman päivän välein kaksi kertaa. Viimeinen ryöstö epäonnistui ja
jäi yritykseksi. Virolaiset rosvot olivat tehneet tarkan maastotiedustelun, käyneet kohteessa ja seuranneet

pankin liikennettä useita päiviä sekä löytäneet oivat pakoreitit odottavalle autolle monien sisäpihojen kautta.
Päätepisteessä odotti juuri oikeassa paikassa, oikein ajoitettu nopea pakoauto. Muutenkin he olivat

varustautuneet huolella, kuten kunnon pankkiryöstäjän tulee. He tosin uskoivat, että kaupungin keskustassa
tällaista ei havaita tai siihen ei kiinnitetä huomiota. He erehtyivät aliarvioimaan helsinkiläiset, sillä poliisin
tiedottaminen toi runsaasti yleisövihjeitä ja silminnäkijöitä, jotka eivät salailleet tietojaan. Mikä parasta nämä
havainnot pystyttiin vielä sitomaan kaupunki- ja kiinteistökameroilla niin, että toiminta ennen tekoa ja teon
jälkeen paljastui kokonaan. Sitten tarvittiin enää vain normaalia peruspoliisityötä ilman erikoisuuksia ja
hienouksia. Ainoa vaikeus koettiin vieraan valtion viranomaisten kanssa, koska siellä mikään ei ole

yksinkertaista ja helppoa eikä ennalta arvattavaa. Mikä on pätenyt aikaisemmin, ei päde välttämättä enää.

Pohjanmaan rikos-selvitys sarja sisältää laajan valikoiman jännittäviä ja aitoja kriminaalitapauksia Ruotsista,
Norjasta, Suomesta ja Islannista. Tapaukset ovat kirjoittaneet poliisit jotka auttoivat tutkimuksissa. Kaikki
tapaukset ovat jo selviytyneet ja tuomiot tehty. Se on henkeäsalpaavaa lukemista, ja todellisuus usein ylittää
mielikuvituksen. Lukija saa perehtyä muutamaan Skandinavian poliisin historiaan dramaattisin tapauksiin, ja

tutustua palapeliin, jonka syyllisten löytäminen merkitsee.
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