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polisuniform skjuter. Hjälp oss när polisen kommer", "Det är någon som skjuter på Utøya. Tillkalla polisen",

"Ring inte till mig. Jag gömmer mig".

Det här är bara några av de rop på hjälp som spreds i förtvivlande sms och twitterinlägg den 22 juli 2011,
dagen då Oslo och hela Norge var med om det första terrorangreppet på norsk mark. 77 människor miste livet
denna dag. Det var dagen då en ensam man från Vestlandet gjorde Norge till skådeplats för sitt eget heliga

krig.

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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