
Moscova, terorizata de crime in serie
Capitala Rusiei traieste, in ultimele zile, sub psihoza declansata de unul sau mai multi criminali in serie,
dupa ce vineri noaptea patru femei au fost ucise in diverse parti ale Moscovei, ridicind la zece numarul
celor omorite de la inceputul acestei luni. Potrivit cotidianului ?Moskovskii Komsomolet?, toate cele
patru victime de vineri au fost surprinse de ucigasi in timp ce mergeau singure in locuri destul de izolate,
crimele petrecindu-se in apropierea unui parc sau a unui lac. Doua dintre femei au fost strangulate, iar
celelalte au fost lovite in cap cu un obiect dur. Doar intr-unul dintre cazuri s-a stabilit ca a avut loc si o
tentativa de viol. Toate victimele aveau virste cuprinse intre 17 si 35 de ani. Acest val de asasinate a
stirnit panica la Moscova deoarece, la inceputul lunii iulie, alte sase femei au fost gasite moarte, toate
fiind strangulate. Cele mai multe dintre crime s-au produs in nord-estul capitalei ruse. Femeile au fost
mai intii dezbracate de asasin si apoi strangulate, insa nu s-a precizat daca au fost si abuzate sexual, desi o
parte din trupuri prezentau semne evidente de violenta. Un lucru este sigur si anume ca nu jaful a fost
motivul acestor crime, bijuteriile victimelor nefiind furate. Potrivit ziarului ?Kommersant?, politia inclina
sa creada ca este vorba despre doi criminali in serie care bintuie prin capitala in acelasi timp. Un
argument este ca omorurile de vineri noaptea s-au produs in cartiere indepartate unul de celalalt, fiind
putin probabil ca un singur criminal sa se fi deplasat dintr-un loc in altul in citeva ore. Pe de alta parte,
dintre cele zece victime de pina acum, doua aveau capetele sparte, in timp ce restul au fost strangulate in
doua moduri diferite. Unele au fost strinse de git cu miinile, in timp ce in restul cazurilor agresorul s-a
folosit de hainele femeilor. 
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