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hälytyskeskus vastaanotti helmikuun 19. päivänä 2007 vähän kello 17:n jälkeen ilmoituksen ryöstöstä
Suomen Pankin Turun toimipisteessä. Ryöstön kohteena oli G4S-yrityksen arvokuljetus, kun se oli

purkamassa rahakuormaa lastauslaiturille pankin sisäpihalla. Kolme naamioitunutta miestä, heistä yksi
aseistettu, nousi lastauslaiturille ja pakotti arvokuljetusta ajaneet vartijat makuulle. Tämän jälkeen he sitoivat
kuljettajien kädet nippusiteillä, avasivat rahalaatikot ja täyttivät mukanaan tuomansa kassit seteleillä. Parin

minuutin kuluttua tekijät poistuivat paikalta saaliin kera.

Miehet kiipesivät aidan yli sen toisella puolella odottavan punaisen Volvon luo. Auto poistui paikalta kovaa
vauhtia kaupungin halki. Ajoneuvo löydettiin hylättynä helmikuun 22. päivänä 2007 pysäköintialueelta

keskustan toiselta laidalta.

Lokakuun 31. päivänä 2007 sama rikollisryhmä aikoi ryöstää toisen G4S-arvokuljetuksen, nyt erään kaupan
pihassa Liedossa. Tällä kerralla poliisi oli valmiina, sillä Suomen Pankin ryöstöstä lähtien rikosta tutkineet

poliisit olivat pitäneet järjestäytynyttä rikollisryhmää silmällä.

Poliisi otti kiinni kolme epäiltyä Liedon Keisvuoren hautausmaan pysäköintialueelta kahden onnistuessa
pakenemaan. Illan ja yön aikana otettiin mainittujen kolmen lisäksi kiinni kuusi rikollisryhmän muuta

jäsentä.

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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