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De flesta brottslingar skulle
nog göra vad som helst för att
slippa ut från fängelset. Men
två väpnade rånare i Schweiz
beslutade sig tvärtom för att
klampa in i ett fängelse i Ge
nève – mitt på blanka dagen
– för att stjäla pengar. De två
männen, en av dem beväp
nad med en pistol, tog sig in
i Montfleuryfängelset, sam
lade på sig en okänd summa
pengar och fräste sedan iväg
på motorcykel över gränsen
mot Frankrike. Den franska
polisen hade inte mycket
större lycka med bovjakten,
utan hittade bara en övergi
ven motorcykel. (TT)

kan bli
utan hjälp

Mikael Andersson saknar armar
och ben, men klarar av att gå på
toaletten själv. Nu riskerar han
att bli av med sina assistenter.
– Jag har lärt mig fel saker och
där försvann mina assistanstim
sidan 8
mar, säger han.

Kenan MaliK:

film är
”Den verkliga startpunkten grejen
Claudia Galli Concha

i skapandet av en inhemsk
jihadist är inte ’radikali
sering’ utan socialt utan
förskap.” Kultur, sidan 64

Bokcirkeln
tar fart

har blivit Erica Falck
i Fjällbacka med hela
svenska folket.

Kristian Gidlunds I kroppen
min är första bok när GP:s digitala bokcirkel drar i gång
för sommaren.

Kultur, sidan 66

Kultur, sidan 62

Slaget
om
Hake
fjord
* Här, mitt i inloppet till Göteborg,
planeras femton vindkraftverk. Dagens
jätte Big Glenn får konkurrens av de
planerade 190 meter höga snurrorna.
* Göteborg Energi ser vindkrafts
parken som en lönsam och miljövänlig
investering.
* Kritiker hävdar att skärgårdsmiljön
förstörs och att satsningen blir ett
sidan 4
ekonomiskt fiasko.
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Gör som tiotals kineser!
En väldigt svensk smak.

