
Voldtægt og drab på 85-årig kvinde
Hent bøger PDF

Diverse forfattere

Voldtægt og drab på 85-årig kvinde Diverse forfattere Hent PDF Sambarytmer og festklædte mennesker med
mange forskellige nationaliteter fyldte gaderne i Aalborg pinselørdag den 26. maj 2007. Gerda på 85 år var i
løbet af formiddagen nede på Kastevej for at se en del af karnevalsoptoget glide forbi ind mod Aalborg

centrum. I løbet af eftermiddagen, mens sambarytmerne stadig bragede ud fra Kildeparken, gik Gerda en tur i
nærområdet med veninden Erna fra samme ejendom. Da de kom tilbage, besluttede sig for at nyde
eftermiddagssolen og satte sig på en bænk i den dejlige have, som hørte til ejendommen. Sidst på

eftermiddagen fulgtes de op i ejendommen og gik hver til sin lejlighed. Erna var træt efter den friske luft og
gik ind i soveværelset for at hvile sig. Omkring klokken 17.00 hørte hun, at det puslede inde fra stuen. Hun
kaldte, og en ung mand med lys hud på 15-25 år åbnede døren ind til soveværelset og stak hovedet ind. Han
sagde intet og lukkede døren og forsvandt. Den følgende dag søndag den 27. maj 2007 klokken 14.59 fandt

Jørgen sin mor Gerda dræbt i hendes lejlighed.
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