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Policajti preverujú, či Matej Čurko († 42) nemal na svedomí aj iné obete.
V ich pozornosti sú najmä dve nezvestné ženy.
Link
Link
Obidve mladé ženy boli nešťastné, obidve túžili zomrieť a obidve na internete hľadali jedno miesto. Kysak.
Polícia tvrdí, že práve tam plánoval Matej Čurko († 42) vraždu Švajčiara spojenú s kanibalizmom.
Vo štvrtok v košickej nemocnici podľahol zraneniam, ktoré utrpel pri policajnej prestrelke. Jeho stav bol
kritický, zlyhávali mu vnútorné orgány.
Elena (30) z Oravy túžila po smrti

Elena Gudjáková (30) z Oravského Veselého pri Námestove myslela na smrť. Trápili ju rodinné problémy.
Doma zažívala ozajstné peklo. Stala sa obeťou sexuálneho násilia, ostala tehotná a išla na interrupciu. Po
tomto všetkom čo si vytrpela už nemal chuť do ďalšieho života.
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Elena cez internet komunikovala s rôznymi ľuďmi, ktorým sa zverila, že chce zomrieť. Až napokon si začala
intenzívne písať s jedným neznámym. Rozhovory s ním trvali dlhší čas. Neznámy jej raz uviedol: „Neboj sa, ja
ti pomôžem, zober si plavky, utopím ťa.“
Okrem komunikácie cez internet s ním aj telefonovala z verejných telefónnych automatov. Až vlani 22. júla
Elena odišla z domu a zmizla bez stopy. Policajti zistili, že naposledy na internete zisťovala na mape, kde je
Kysak. Práve tam polícia prekazila vraždu Švajčiara, ktorého chcel Čurko rozštvrtiť a potom skonzumovať.
Lucia (21) zo Sniny: Mala depresie, chcela umrieť

Podobný príbeh dievčiny, ktorá hľadala smrť na internete, je aj zo Sniny. Lucia Uchnárová (21) už nevládala
žiť, trpela depresiami. Mladá žena chcela nahá skočiť zo strechy budovy v Michalovciach v októbri 2008.
Upokojili ju záchranári a privolaná psychologička.
Lucia sa dostala na psychiatriu, ale ani tam ju jej túžby zomrieť nezbavili. Po čase opäť hľadala možnosť smrti
cez internet. Jej prosbu mal na sociálnej sieti zachytiť neznámy. Dievčina odišla z domu vlani 3. septembra.
Neznámy jej sľúbil, že ju omámi liekmi, uškrtí, bodne do srdca a potom zakope. Aj to sa malo odohrať v okolí
Kysaku.
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Súvisiace články:
V Prešovskom kraji sa zrazili dve osobné autá: Šofér jedného bol ožratý!
Starostka obce pri Lučenci, kde auto zrazilo tri deti: Akoby sa druhý raz narodili!
Vlak na Horehroní zrazil Tomáša († 26): Sedel polovyzlečený na koľajniciach!
Nevídané šafárenie pri Bratislave: Šéf kaštieľa obral ﬁrmu o peniaze za dve svadby
Stará ﬁnta stále zaberá: Zo zlatníctva zmizli šperky za 5-tisíc eur!
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Novomanželka na dovolenke omylom vošla do
cudzieho apartmánu: Po tom, čo tam zažila, sa
radšej zabila!

Panika v susednom Poľsku: V centre mesta
odpálil muž bombu na svojom tele!

Sagan prehovoril po fenomenálnom návrate:
Nastal čas na zmenu!

Keď TO milionár zistil, spáchal samovraždu: Po
hroznom čine vysvitlo, že sa poriadne mýlil!

FOTO

PRÁVE TERAZ

Prišlo to ako blesk z jasného neba: Utajená
svadba najbohatšieho slovenského športovca!

Plačková po rozchode počúvla kurióznu
vzťahovú radu: Toto spravila a muž sa k nej
vrátil!

Najnovšie z rubriky
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V Prešovskom kraji sa zrazili dve osobné autá: Šofér jedného bol
ožratý!

Starostka obce pri Lučenci, kde auto zrazilo tri
deti: Akoby sa druhý raz narodili!
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rýchlik!

Vlak na Horehroní zrazil Tomáša († 26): Sedel
polovyzlečený na koľajniciach!

Hrôza neďaleko Košíc: Rastislav († 17) vystúpil z vlaku, zrazil ho protiidúci

NAJČÍTANEJŠIE

24h / 3d / 7d

1. Čitateľ odfotil na bratislavskom letisku známeho slovenského politika: Páni, ten ale zostarol!
2.

Sekundy hrôzy zachytené na Milanovej kamere: Uvidíte, čo spravil šialený kamionista, zabudnete
dýchať!

3. Vládny špeciál priviezol malú Ellie a troch jej príbuzných z Egypta: Nebezpečná nákaza!
4. Prišlo to ako blesk z jasného neba: Utajená svadba najbohatšieho slovenského športovca!
5. Malachovského partnerku Molnárovú museli hospitalizovať: Dramatická zmena tesne pred pôrodom!
6.

Plačková po rozchode počúvla kurióznu vzťahovú radu: Toto spravila a muž sa k nej vrátil!

7. Zrejme je už o Jágrovej budúcnosti rozhodnuté: Takáto ponuka sa predsa neodmieta!
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8.

Fenomenálny návrat šampióna: Sagan nedal v úvodnej etape súperom šancu!

AKTUALITY.SK

Viac

Na pumpe pod Tatrami si zabudol státisíce eur
v ruksaku P Aktuality.sk

Miliardár Andrej Babiš sa oženil

P Aktuality.sk

Z letiska Sliač hlásia problémy. Dovolenkárom
mešká let od tretej rána P Aktuality.sk

II. liga: Jednoznačná výhra Bardejova, na úvod
prehra Komárna P Šport.sk

RÝCHLE SPRÁVY
pred 13 min

Na pumpe pod Tatrami si zabudol státisíce eur v ruksaku P Aktuality.sk
Muž, ktorý sa po zabudnutý ruksak s hotovosťou 300 až 400-tisíc eur vrátil, skončil spolu s peniazmi v
rukách polície.
pred 45 min

Necestujte s malými deťmi do tropických krajín, radia odborníci

P Aktuality.sk

Deti do jedného roka by podľa hygienikov vôbec nemali byť vystavované slnečnému žiareniu.
pred 50 min

Dopravná nehoda

P Aktuality.sk

Nehoda sa stala na vjazde do Pezinka z Modry.Zelená
vlna
RTVS
Viac z rýchlych
správ

Nový Čas

Veľká škoda: Juraj Sagan musel odstúpiť z
prestížnej klasiky!

Keď TO milionár zistil, spáchal samovraždu: Po
hroznom čine vysvitlo, že sa poriadne mýlil!
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