
Crima la cabana
Tihna unei familii din Sibiu s-a terminat brusc vineri noaptea. Desi toata lumea spune ca familia era una
model, barbatul si-a omorat sotia intr-un acces de furie, la cabana lor, de la Riu Sadului. Oamenii din
zona spun ca cei doi soti veneau doar in weekend la cabana si erau respectati pentru ca pareau familia
perfecta, realizata, iar cei doi soti, desi trecusera de mult timp de prima tinerete pareau ca se iubesc. Ce a
dus la crima de vineri noaptea, spre sambata, nimeni nu isi poate explica. 
  
  Familia model 
  
  in Riu Sadului, familia in care s-a produs tragedia este privita ca un model. Au doi copii destepti si o
viata tihnita, indestulata. Femeia, in varsta de 50 de ani, avea radacini in zona si era cunoscuta de vecini
ca fiind o femeie cocheta. Locuiau la Sibiu, dar vinerea veneau la cabana personala. Nu vorbeau cu multa
lume, dar erau respectati. "Pe ea o cunosc mai bine. O mai vedeam prin sat. Pe el nu prea. Pe ea o stiu ca
se trage de aici. Mama ei era de aici. Dar de ce a omorat-o barbatul nu stiu. Am auzit masinile de la
Politie pe la 4, sambata de dimineata. Apoi am auzit la biserica de tragedie. Doamne fereste! Niciodata nu
stii ce e in casa omului daca nu stai cu el. Parea o familie fericita", ne-a spus o femeie din sat. 
  
  Desi locuieste vizivi de casa unde s-a produs tragedia, un localnic spune ca nu a auzit nimic. Pe cei doi
ii mai vedea prin zona, dar nu foarte des. "Erau mai retrasi. Nu ii cunosteam, desi au aici cabana la Riu
Sadului de ani de zile. Pareau oameni ca lumea, cu stare. Nu stiu ce s-a putut intampla. Eu am fost la
lucru. Nu stiu ce s-a putut intampla. Abia aseara, sambata am auzit", a spus omul. 
  
  La cateva case de locul tragediei, finii familiei nu isi pot explica ce s-a intamplat. Desi se cunosteau mai
bine, oamenii spun ca nu isi pot inchipui ce a dus la crima. "Ne-a sunat sambata de dimineata sa ne ducem
acolo. Dar eu nu m-am dus ca mi-e frica. Am auzit ca a batut-o. Eu stiu ca se iubeau foarte mult. Erau
realizati. Aveau doi copii destepti. O duceau bine. Nu stiu ce s-a intamplat. Dar nu poti sti niciodata ce
probleme au oamenii la ei in casa", a spus femeia. 
  
  Barbatul risca 25 de ani de puscarie 
  
  Se pare ca omorul de vineri noaptea ascunde o drama a familiei. Nimeni nu vorbeste, insa, despre ce ar
fi putut duce la crima. Barbatul risca acum inchisoare pentru 25 de ani. "A fost vorba de o cearta
conjugala. intr-un atac de furie, un barbat si-a ucis sotia. El a fost retinut cu propunere de arestare
preventiva. Rezultatele de la medicina legala arata ca femeia avea multiple fracturi costale, pneumotorax.
Barbatul va fi judecat pentru omor calificat. Pedeapsa pentru aceasta fapta este cuprinsa intre 15 si 25 de
ani", a spus Ioan Botoc, procuror criminalist in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.
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