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İtalya'da Slovak yamyam paniği
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Eda BERKBAYRAK/MİLANO, (DHA)

İtalya’da son iki yılda kaybolan 30 kadının
Slovak yamyam Matej Curko’nun kurbanı
olabileceği iddiası ülkede korkuya neden
oldu. İtalyan polisi, Slovak
meslektaşlarından Curko’nun evinde ele
geçirilen insan parçalarının analiz
sonuçlarını istedi.

İntihar etmek isteyen ve Curko ile kendisini öldürmesi için bağlantıya geçen ancak son
anda kararını değiştiren İsviçreli Marcus Dubach’ın itiraflarından yola çıkan Slovak polisi,
10 Mayıs’ta bir operasyon düzenledi. Dubach’ı paravan olarak kullanan polis, Curko’yla
evinin bulunduğu Kysak’daki ormanlık alanda buluşmak üzere randevulaştı. Kendisine
hazır kurban bulduğunu düşünerek randevu yerine gelen Curko, bir anda karşısında
polisleri bulunca kaçmaya çalıştı. Curco açılan ateş sonucu ölü ele geçirildi.
Curko’nun evinde yapılan arama, Oscar ödüllü korku filimi ’Kuzuların Sessizliği’ndeki
sahneleri aratmayan gerçekleri ortaya çıkardı. Curko’nun genç kadınları ormanlık alana
götürüp öldürerek parçaladığı, parçalardan bazılarını pişirip yerken, bazı parçaları evinde
sakladığı, kalanını ise cinayeti işlediği yere gömdüğü tespit edildi.
Kurbanlarının bazı parçalarını evindeki buzdolabında saklayan seri katilin, aynı zamanda
haklarındaki bilgileri ve cinayet fotoğraflarını da dosyalar halinde arşivlediği ortaya çıktı.
Bölgedeki ormanlık alanda yapılan aramada sığ iki mezarda Curco tarafından
parçalanmış ve 2010 yılından beri kayıp olan Slovak iki genç kadın Lucia Uchnarova e
Elena Gudjakova’nın ceset kalıntıları bulundu.
Interpol tarafından da ele alınan soruşturmada Curko’nun mail bilgilerinden İtalya’yla da
bağlantısı olduğu ortaya çıktı. İnterpol’ün uyarısı üzerine harekete geçen İtalyan polisi,
Slovakya’daki meslektaşlarından, Curco’nun evinde bulunan kurbanların kalıntılarının
biyolojik analiz sonuçlarını istedi.
Polisin, İtalya’da 2009 yılı başı ile 2011 Mayıs ayı arasında, yaşları 25 ila 28 arasında değişen 30 kayıp genç kadının akibetinin
Curco’yla bağlantısını araştırdığı belirtildi. Haber İtalya’da, özellikle kayıpların yakınları arasında dehşet yarattı.

Isırgan otu ile nasıl zayıflanır? - Hurriyetaile.com'dan özel ipuçları!
Önceki Haber

Tweet

benim sayfam

Sonraki Haber

e-posta

Okuyucu Yorumları { 11 Yorum Yapıldı }
bluebell angel

arşive ekle

yazdır

Yorum Yaz

Tüm Yorumları Gör

02/08/2011 - 17:43

olmesi kotu olmus, bu tarz canileri oldurmek onlara sunulan bir hediye bence,, adama zaten onca seyden sonra olum onun icin cok buyuk bi korku
degilki,, atacaksin tek kisilik ufacik pencersiz bi hucreye vereceksin yapigi doyalari, onlarin fotograflarini hergun binlerce kez oldureceksin,,,,
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norveçte oyunları yasaklamışlar ya , burda da zombi filmlerini yasaklasınlar herşey çözülür ...dünya yavaş yavaş ne hale geliyor görmezden gelmeye
çalışanlar,önünüze bakmadan yürüdüğünüz yolda uçurumun kenarına gelince ne yapacaksınız merak ediyorum....
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ya insanları hiç anlamıyorum ya. nasıl bu kadar canice birşey yapabiliyolar. Bu zaman da bu kadar kotu olduysa ortam ilerde neler yasıyacagımızı
düşünemiyorum bile.
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Mullberry soağı die bir film arasında bakiim nolmuş dedim dünyada :D Bu mudur yahu :D İnsanları yiyyorlardı, ne de olsa gerçek değil diyerek izliyordum
filmi. Şimdi geri kalanını nasıl izlicem ben. E gerçekmiş. Ama hakkatte pes, balık ye öküz ye sosis bişi ye hatta domuz ye ama insan ne be kardeşim
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Böyle manyaklardan Yüce ALLAH herkesi korusun insallah cehennemden sonsuza dek cikamazsin yanar kavrulursun orda serefsiz herif...
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