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18-årig begik to mord på to måneder – Diverse Hent PDF Når en forbrydelse er blevet opdaget, og politiet har
påbegyndt sit efterforskningsarbejde, plejer resultatet før eller senere at blive, at en eller anden bliver

mistænkt, anholdt, og at vedkommendes forbindelse til den pågældende forbrydelse til sidst kan bevises. Men
undertiden sker tingene i omvendt orden.

Denne sag handler om en ung mand – stadig teenager – som blev anholdt for mord på en 20 årig kvinde i
februar 1993. Han tilstod forbrydelsen og kunne desuden kaste lys over en begivenhed, der var indtruffet på
Lucia aften, knap to måneder før. Da var en 16-årig pige blevet fundet død i en kanal. Obduktionen havde
ikke givet grundlag for at formode andet, end at hun var druknet, men man havde på den anden side ikke

udelukket muligheden af, at der forelå en forbrydelse. Mens man afventede nye oplysninger, havde man indtil
videre henlagt sagen og betragtede det som et ulykkestilfælde. Men den 18-årige tilstod altså, at han havde

myrdet også denne pige.
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