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Japansk sekt förövade mord "för sakens skull" – Diverse Hent PDF Det har förflutit tio år sedan kejsardömet
Japan drabbades av den mest omfattande terroraktionen sedan andra världskriget. I mars 1995 spreds nervgas
i tunnelbanan i den japanska huvudstaden, vilket vållade tolv människors död. Samtidigt skadades flera

tusen. Bakom dådet låg den märkliga domedagssekten Aum Shinrikyo.

Den första rättegången mot sekten inleddes redan på sommaren 1995 och i februari 2004, alltså nio år efter
attentatet, dömdes slutligen sektens ledare till döden. Dessförinnan hade elva av sektens ledande medlemmar

mottagit samma dom, påföljder som ännu i början av 2005 ännu inte verkställts.

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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