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Z budovy pardubické univerzity vyskočil neznámý muž. (Jaroslav Krčál)

25. května 2011 ● 13:34

.
Tweet

Z desátého patra pardubické univerzity, kam chodil i
Honza (†22), který se měl stát obětí kanibala Čurka, ve
středu odpoledne vyskočil neznámý muž. Na místě
zemřel. Blesk.cz ověřuje, zda se nejedná o spolužáka
nešťastného studenta.

reklama*

Zatím neznámý muž vyskočil z budovy Filozofické fakulty Univerzity
Pardubice právě v okamžiku, kdy byl redaktor Blesku na místě a
zjišťoval podrobnosti o Honzovi, který na univerzitě také studoval.
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Honza před smrtí intenzivně komunikoval se slovenským kanibalem
Čurkem. Dokonce už měl koupenou i jízdenku na Slovensko do vesnice
Kysak, kde Čurko vraždy páchal. Čtyři dny před odjezdem ale kanibala
dopadla a postřelila policie. Na následky zranění zemřel. Honza zřejmě
zprávu neunesl a rozhodl sáhnout si na život vlastní rukou.
Připravujeme podrobnosti

Autor: krč, oj
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kanibal pardubice slovensko sebevražda
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