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EMBED KÓD

Presne pred rokom Slovenskom otriasol príbeh kanibala, ktorý pochádzal z dediny Sokoľ
pri Košiciach. Navonok vzorný, pracujúci muž starajúci sa o svoju rodinu, zavraždil dve
mladé dievčatá. Dokonca im vopred napísal, ako budú umierať.

Údajný kanibal Matej Čurko mal podľa talianskych médií vraždiť aj v Ríme. Jeho obeťou má byť 28ročná Talianka. Čurko si mal dokonca odfotiť jej mŕtvolu a posielať zábery z nej spolu s fotkami iných
jeho obetí...

Chýbalo jej niekoľko orgánov
Meno mladej Talianky, ktorá bola nezvestná od roku 2009, sa vraj objavilo v mailovej komunikácii
Čurka. Talianske médiá sa odvolávajú na tajný dokument Interpolu.
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Fotky, na ktorých sú časti tela mladej Talianky podľa televízie TA3 mal Čurko údajne poslať Švajčiarovi,
ktorého si vyhliadol za ďalšiu svoju obeť. Mŕtvolu mladej ženy našli tento rok v marci v Ríme. Chýbať jej
malo niekoľko orgánov. Slovenská polícia najnovšie informácie zatiaľ odmieta komentovať.

O ciálne dve obete
Matej Čurko (†43) zomrel po prestrelke s policajtmi, keď ho chytili 10. mája pri Kysaku. Tam sa mal
stretnúť so svojou obeťou a zjesť ju. Švajčiar sa však zľakol, ohlásil to na polícii a tá nasadila policajného
agenta.
Jeho zatiaľ dvomi potvrdenými obeťami sú Lucia Uchnárová zo Sniny (†21) a Elena Gudjáková (†30) z
Oravského Veselého.

Len 10- ročná obeť?
Príbuzní obetí sa z týchto ohavných činov doteraz nevedia spamätať. "Pravdaže smutno, na to sa nedá
zabudnúť," povedal otec nebohej Eleny Gudjakovej. Hrob mal kanibal vykopaný v lese, kam by ľudská
noha vkročila len náhodou. Policajti získali jeho navigáciu, v ktorej mal poznačené súradnice hrobov
dievčat.
V prípade pomáhala aj jasnovidka, ktorá kriminalistom viac než polroka predtým popísala miesto, ale aj
spôsob vraždy. Teraz tvrdí, že obetí je viac a medzi nimi aj 10- ročný chlapec.
"Pracujeme na viacerých vyšetrovacích verziách a jednou z nich je aj tá, že obeti mohlo byť aj viac,"
informuje Denisa Baloghová hovorkyňa policajného prezídia.

Staňte sa fanúšikom spravodajstva TV JOJ na sociálnej sieti
FACEBOOK (https://www.facebook.com/noviny.sk) a vyhrajte!
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Kanibali si pozývali mladé dievčatá. Jedli ich a mäso ďalej
predávali!
18.04.2012 / Krimi (https://www.noviny.sk/krimi/102240-zabili-ich-a-zjedlimaeso-predali-susedom)
Kanibalizmus v priamom prenose? Moderátori sa ochutnali...
23.12.2011 / Zahraničie (https://www.noviny.sk/zahranicie/98037-kanibalizmusv-priamom-prenose-moderatori-sa-ochutnali)
Ďalšia obeť kanibala z Kysaku? Čurko mal vraždiť aj v Taliansku!
02.08.2011 / Krimi (https://www.noviny.sk/krimi/93404-dalsia-obet-kanibala-zkysaku-curko-mal-vrazdit-aj-v-taliansku)

 01:40
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ODOBERAJTE TOP REPORTÁŽE TV JOJ

Zadajte e-mailovú adresu
Súhlasím s prihlásením sa do odberu noviniek za účelom získavania informácii o novinkách týkajúcich sa výhradne
produktov TV JOJ. Súhlas môžte kedykoľvek odvolať. Vyhlasujem, že som osoba staršia ako 16 rokov a čítal/a som
podmienky spracovania osobných údajov. (https://www.joj.sk/podmienky-pre-spracovanie-osobnych-udajov)

ODOSLAŤ

NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY

Pozor na tieto lieky na vysoký krvný tlak, obsahujú karcinogénnu látku 
07:11
 01:05
(https://www.noviny.sk/slovensko/357864-pozor-na-tieto-lieky-na-vysoky-krvny-tlak-obsahuju(https://www.noviny.sk/zahranicie/98037-kanibalizmus-v-priamom-prenose-moderatori-sa-ochutnali)
(https://www.noviny.sk/krimi/93404-dalsia-obet-kanibala-z-kysaku-curko-mal-vrazdit-aj-v-taliansku)
karcinogennu-latku)
Hygienici zistili zlú kvalitu vody v dvoch obľúbených kúpaliskách 

(https://www.noviny.sk/slovensko/358042-hygienici-zistili-zlu-kvalitu-vody-v-dvoch-oblubenychkupaliskach)
Záchranári našli 5-ročné dieťa v bezvedomí. Po prevoze do nemocnice zomrelo 

(https://www.noviny.sk/krimi/357581-zachranari-nasli-5-rocne-dieta-v-bezvedomi-po-prevoze-donemocnice-zomrelo)
Kuriózne policajné pátranie. Hľadajú nahého cyklistu, ktorý prekročil rýchlosť 

(https://www.noviny.sk/zahranicie/357650-kuriozne-policajne-patranie-hladaju-naheho-cyklistu-ktoryprekrocil-rychlost)
Najšťastnejšiu chvíľu vystriedala tragédia. Novopečený otec zomrel cestou z pôrodnice 

(https://www.noviny.sk/zahranicie/357633-najstastnejsiu-chvilu-vystriedala-tragedia-novopecenyotec-zomrel-cestou-z-porodnice)

Odporučiť 0
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