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San Bernardino: Xác Chết Cháy Là Cựu Cảnh Sát Dorner

SAN BERNARDINO - Ty cảnh sát quận San Bernardino báo tin: xác chết cháy trong nhà gỗ giữa
rừng gần vùng trượt tuyết Big Bear đã được xác nhận là tay súng Christopher Dorner, cựu cảnh sát
nổ súng trả thù đồng nghiệp vì tin là bị sa thải không công bằng.
Phát ngôn viên Jodi Miller nói
"Xác đã được nhận diện bằng răng trong tiến trình giảo nghiệm của chuyên gia pháp y". Các bằng
chứng khác cũng đã đuợc tìm thấy, gồm bằng lái xe. Bà Miller không loan báo nguyên nhân chết của
Dorner.
Cuộc truy nã Dorner bắt đầu sau khi đương sự thực hành kế hoạch trả thù cùng với lời đe
dọa "đưa chiến tranh đến với cảnh sát Los Angeles và thân nhân". Cảnh sát theo dõi hung thủ đến
Big Bear Lake, 80 dặm phiá đông Los Angeles - tại đây, chiếc pick-up cháy rụi của Forner bỏ lại
đuợc tìm thấy. Dấu chân của Dorner biến mất trên mặt đất phủ tuyết. Hàng trăm cảnh sát lục soát
và kiểm tra từng ngôi nhà để tìm và không tìm ra Dorner.
5 ngày sau, đôi vợ chồng Karen và Jim
Reynolds giáp mặt Dorner trong căn nhà gỗ kiểu condo của gia đình - họ bị trói. Có lúc Dorner hé lộ
đã đến đây từ mấy ngày, không xa bộ chỉ huy săn người. Theo lời kể của ông Reynolds, Dorner nói
"các nguời không liên can, tôi không hại".
Cảnh sát khám từng nhà không tìm thấy Dorner là
không lạ. Các nhà chuyên moan giải thích "Chúng ta là người, điều gì cũng có thể xẩy ra trong tâm
lý sợ hãi".
Ông bà Reynolds tin rằng Dorner vào nhà họ từ hôm 8-2. Sau khi Dorner chiếm chiếc
xe Nissan Rogue của vợ chồng Reynolds lái đi, bà Karen gọi địện thoại cho tổng đài khân cấp 911.
Sau đó, Dorner bắn chết nạn nhân thứ 4 trong lúc cố thủ chống lại cảnh sát tại Angelus Oaks và
chết trong nhà gỗ mà y trú ẩn bắn lại cảnh sát.
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