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Svenska rånare

Under några år drabbades Sverige av en enorm våg

av spektakulära rån. Maskerade och tungt beväpnade

män gav sig på värdetransporter, pengadepåer och

bankkontor. Varje rån verkade hämtat ur någon film

och bilderna i tidningarna liknade stundtals

krigsscener. Bilar sprängdes, stora hjullastare

rammade väggar och fotanglar kastades på gatorna

och stoppade trafiken. Rånen var ofta oerhört

välplanerade och liknade militära operationer utförda

av handplockade specialister.

Det har skrivits mycket om grova rån, men nästan

uteslutande har det varit ur polisens perspektiv och

med poliser som huvudsakliga källor. I Svenska rånare

möter vi människor från båda sidor av lagen och får

ta del av deras historier. Bland annat berättar erfarna

rånare om hur de resonerar, hur omfattande

förberedelserna är inför ett stort rån, vad som händer

under de få minuter rånet pågår och hur de agerar

när de kommit över pengarna.

I boken skildrar också Anders Adali sina egna

erfarenheter från ett decennium med grova rån. Han

varvar intervjuer med personliga reflektioner och
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anekdoter i en fascinerande bok om den brottstyp

som ligger högt upp i den kriminella hierarkin.

Läsaren får en unik inblick i en värld som fascinerar,

och som ofta romantiseras långt utanför kriminella

kretsar.
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