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Gidseldrama i Torp – Diverse Hent PDF Alle har hørt om den italienske mafia med forgreninger til USA. Den
har gennem mange årtier efterladt et blodigt spor af organiseret kriminalitet, infiltration, kidnapning, røverier,
likvideringer og mord. Mafiaen opererer på hjemmebane, så det har ikke forstyrret vores fredelige Norden. Vi

har kun læst om den slags.

Kan vi fortsat føle os trygge? For nogen tid siden blev der holdt en konference i Prag med omkring 50 ledere
fra verdens mægtigste forbrydersyndikater. Mødets hensigt var klar: Samarbejde om organiseret kriminalitet.

Tornerosesøvnen i det fredelige Norden er slut. Torsdag den 29. september 1994 udspandt der sig et
gidseldrama i Torp lufthavn i Vestfold. To hårdkogte forbrydere tog fire gidsler og truede med at skyde dem
en efter en, hvis de ikke fik penge, faldskærme og fly, der kunne krydse Atlanterhavet. Var dette en forsmag

på, hvad vi kan vente os i fremtiden?
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