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Smällen på Buffalo Beef – Diverse Hent PDF Tidigt på morgonen, vid 03.00-tiden, den 31 oktober 1990
sprängdes restaurang Buffalo Beef i Niitykumpu (Ängskulle) i Esbo. Restaurangens inredning förstördes helt
och hållet och explosionen skadade dessutom en bilaffär som låg i samma hus. Skadorna beräknades uppgå

till hundratusentals mark.

En mörkgrön Range Rover, som restaurangens ägare rapporterat som stulen, hade observerats på platsen och
efter explosionen påträffades bilen brinnande på ett helt annat ställe.

För försäkringsbolagen innebar händelsen ansenliga kostnader och de utlovade därför en belöning till den
som kunde lämna sådana upplysningar att förövaren eller förövarna kunde gripas.

Varför och vem? De frågorna måste få sina svar.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som
de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är

inte uttryck för förlagets hållning.
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