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Terrorbomb på Oslo Centralstation - Diverse Hent PDF Det är fredag, och full rusningstid på Oslos
Centralstation. Semesterfirare rör sig genom stationen med mycket bagage, många av dem har precis lämnat
jobbet för att gå på semester. Plötsligt hörs en kraftig smäll i en av hallarna, metallbitar och träflisor yr runt

människor som slås omkull av chockvågen från explosionen.

Polisen ingriper direkt för att hjälpa de chockade och skadade på plats. En ung kvinna befann sig nära platsen
för explosionen tillsammans med sin hund, bägge omkom. Flera andra blev allvarligt skadade, men

överlevde.

Hela Norge engagerar sig i att hjälpa polisen att hitta terroristerna, och tipsen flödar in från allmänheten. Alla
resurser finns tillgängliga för polisen som outtröttligt arbetar för att finna vem, eller vilka, som var skyldiga

till dådet.

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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