
Janne Olsson berättar kriminella episoder
För fyrtio år sedan, den 23 augusti 1973, iscensatte den kriminelle Janne Olsson Norrmalmstorgsdramat. Bankrån och
gisslantagan genomfördes under några dygn i direktsändning i TV på bästa sändningstid. Medierna gnuggade händerna,
lösnummerförsäljningen sköt i höjden. Som i alla dramer blev det ett slut. Janne gav upp, häktades givetvis och dömdes till åtta
års fängelse. Redan i häktet bestämde han sig för att lämna den kriminella banan. Ett beslut som han sedan följt.

Hans oerhörda fantasi och gränslöshet har resulterat i att han skrivit ned en mängd kriminella episoder under trettio års tid. De utspelar sig
både i Sverige och utomlands. Innehållet är mycket detaljrikt och genomtänkt, både hur brotten genomförs och löses, oftast utan Polisens
medverkan.

I de svenska episoderna är Janne Fräckis huvudpersonen och han har starka drag av Robin Hood. 

Den första episoden heter Seth – Legionären och lanseras den 23 augusti 2013. Huvudpersonen är Seth Thomson som förlorar hela sin familj
då deras segelbåt anfalls av pirater. Den tonårige Seth svär att en dag återvända för att hämnas. Han återvänder hem och försöker bygga
upp vardagen igen. Han börjar träna extrem fullkontakt karate och uppnår svart bälte. Sedan tar han värvning i Främlingslegionen vilket får
dramatiska konsekvenser.

Janne Olsson har i drygt trettio år använt sin kreativitet och sitt praktiska handlag till att driva egna företagm, både i Sverige och utomlands.
Han tillhörde den äldre stammen av kriminella, expert på kassaskåp, noggrann och mycket säkerhetstänkande. Framför allt har han genom
åren avhållit sig från allt vad droger heter.
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