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Kuppet (Bogversion) Line Holm Nielsen Hent PDF Operationen krævede 11 skraldebiler, en gummiged og
fire kraftfulde Audi’er. Bevæbnet med militære angrebsvåben trængte seks røvere en augustnat i 2008 ind i

Dansk Værdihåndtering og kørte derfra med mindst 70 millioner kroner og politiet i hælene.

I "Kuppet" kortlægger den prisvindende journalist, Line Holm Nielsen, hele historien om det spektakulære
røveri. Ved hjælp af tusindvis af sagsakter og en lang række interviews tager "Kuppet" læseren med ind i den
internationale topkriminalitets foruroligende underverden. Sagens dømte fortæller selv om drømmen, der drev

dem - et liv i overhalingsbanen fyldt med kvinder, coke og masser af millioner.

Vi tages med på efterforskernes møjsommelige og højteknologiske efterforskning, ud i Danmarks lurvede
afkroge og ind på Vesterbros skumle stripbarer. "Kuppet" kortlægger en forbrydelse, der med ét slag bragte

den internationale og hårdkogte kriminalitet til landet og tvang dansk politiefterforskning op i en
international, storskaleret liga.

Historien om "Kuppet" er tidligere udgivet i en kortere version som en såkaldt "single".
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