
Bị than phiền không giữ hẹn, thợ hớt tóc Florida bắn  
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BOCA RATON, FLorida (NV) – Một thợ hớt tóc ở Florida  nổi giận vì bị hai khách hàng than 

phiền là không giữ đúng hẹn  đã rút súng bắn vào cả hai ng  i này  theo nguồn tin cảnh sát. 

Theo bản tin của đài truyền hình địa ph ơng WPTV  ông John Digiovanni  35 tuổi  ở thành phố 

Boca Raton  bị bắt hôm Thứ T   30 Tháng Chín  về tội tình nghi cố sát  sau khi một ng  i đàn ông 

khai với cảnh sát rằng nghi can bắn vào ông ta và ng  i bạn trong bãi đậu xe của nhà th  First 

United Methodist Church. 

 

 ghi can John Digiovanni. (Hình: Palm Beach County Sheriff’s Office) 

Hai nạn nhân này khai rằng nghi can đã cho họ hẹn để đến cắt tóc nh ng không thấy mặt trong hai 

tuần qua. 

Một trong hai ng  i liên lạc với nghi can Digiovanni hôm Thứ Hai để than phiền về vi c không giữ 

hẹn  khiến ông thợ hớt tóc này nổi giận và có l i đe dọa  theo báo cáo của cảnh sát. 

Hai ông này sau đó đề nghị nghi can gặp họ chiều tối hôm đó để nói chuy n giải tỏa bất bình giữa 

hai phía. Cả ba đồng ý là gặp nhau trong sân nhà th  First United Methodist Church. 

Thế nh ng khi nghi can Digiovanni lái xe tới nơi  đã ngồi trong xe la lối họ  trong khi hai nạn nhân 

nói chỉ muốn có sự hòa giải  theo bản tin của t  South Florida Sun Sentinel. 

 ghi can sau đó nhảy ra khỏi xe  chĩa súng bắn vào cả hai khách hàng kia  trở lại xe  và từ bên trong 

bắn ra một phát nữa tr ớc khi bỏ đi. 

Các điều tra viên nói họ thu thập đ ợc video cho thấy sự vi c diễn tiến nh  những gì hai nạn nhân 

khai với cảnh sát. Cả hai ng  i không ai trúng đạn và không bị th ơng tích gì. 

 ghi can Digiovanni đến hôm Thứ  ăm vẫn còn bị giam tại nhà tù Palm Beach County và không 

cho đóng tiền thế chân để đ ợc tại ngoại hậu tra. (V.Giang)  

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/10/TS-Barber01-100220.jpg

