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Skolmassakern på Virginia Tech – Diverse Hent PDF Tidigt på morgonen den 16 april 2007 hörs
skottlossning från West Ambler Johnston Hall, ett av studentboendena tillhörande Virginia Tech universitet.

Två studenter har skjutits till döds på nära avstånd, och polisen tror att gärningsmannen har flytt
universitetsområdet. Men det antagandet kommer få digra konsekvenser...

Två timmar senare barrikaderar Cho Seung-Hui dörrarna till en av universitetsbyggnaderna och börjar lugnt
gå från klassrum till klassrum och skjuta sina skolkamrater. 33 personer dör den här dagen, vilket gör

skolmassakern på Virginia Tech till den värsta skolskjutningen i USA:s historia.

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

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist 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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