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Åtta mord vid skolskjutningen i Jokela – Diverse Hent PDF Den 7 november 2007, 11:43 på förmiddagen får
larmcentralen ett samtal. En elev på Jukela skolcenter i Tusby skriker att det är en ung man som skjuter på

skolan och att panik råder i korridorerna. Det ligger elever på marken och blöder, folk gömmer sig i
klassrummen. Efter ytterligare larmsamtal från en lärare på skolan visar det sig att det är en elev som är

bakom dådet, ett dåd där avsikten är att döda så många som han bara kan.

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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