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Еди Гийн: Гробокопача от Плейнфийлд
Едуард Тиъдър Гийн е американски сериен убиец и осквернител на

гробове. Осъден е за убийството на две жени, но се предполага, че
жертвите му възлизат на десет. Неговите престъпления придобиват
широка популярност, когато властите откриват, че Гийн е изравял
трупове и е изработвал от тях страховити трофеи и сувенири.

Историята на Ед Гийн оставя траен отпечатък в популярната култура
и се споменава често във филмите, музикалните произведения и
литературата. Адаптирана е в голям брой филми, като например „В
светлината на луната“ на Стивън Джонстън, чието заглавие
впоследствие е променено на „Ед Гийн“ за американската публика,
както и „Умопобърканият“ и „Ед Гийн: Касапина от Плейнфийлд“.

Гийн повлиява и на редица образи в киното, като серийните убийци
Бъфало Бил от „Мълчанието на агнетата“, Норман Бейтс от „Психо“ и
Ледърфейс от „Тексаското клане“. Книгата „Американски психар“ също
съдържа препратки към Ед Гийн, както и филмът, направен по нея.
 



Вдъхновение за филмите на ужасите

На 17 ноември 1957 г. полицията в Плейнфийлд, щата Уисконсин,
пристига в порутената ферма на Еди Гийн, който е заподозрян в обира
на местен железарски магазин и в изчезването на неговата собственичка
Бърнис Уордън. Гейн бил последният клиент в магазина и бил забелязан
да се мотае в района.

В занемарената къща на Гийн царял невъобразим хаос. Подът и
мебелите били покрити с гниещи отпадъци. Почти невъзможно било да
се мине през стаите. Миризмата на гниене и разлагаща се плът била
непоносима. Докато проверявал кухнята на светлината от фенерчето си,
местният шериф Артър Шлей почувствал как нещо се допира до якето
му.

Когато погледнал нагоре, за да види с какво се е сблъскал,
невярващите му очи се спрели на голям заклан труп, висящ с главата
надолу от гредите на тавана. Тялото било обезглавено, разрязано и
изкормено, точно както месарите обработват закланите животни.

На Шлей му били нужни няколко секунди, за да осъзнае, че това не е
животно, а обезглавено и изкормено женско тяло. Бърнис Уордън, 50-
годишната майка на неговия помощник-шериф Франк Уордън, била
намерена.

Когато шокираните полицаи продължили да се ровят в боклука,
представляващ съществуванието на Ед Гейн, осъзнали, че ужасните
находки не свършват с тялото на г-жа Уордън. Попаднали били във
фермата на смъртта.

Странно изглеждаща купа представлявала всъщност човешки череп.
Абажурите и кошчетата за отпадъци били направени от човешка кожа.

Злокобните находки придобивали все по-ясни очертания: кресло,
тапицирано с човешка кожа; женски полови органи, съхранявани в
кутия за обувки; колан, украсен със зърна от гърди; човешка глава,
четири носове и едно сърце.

Колкото повече търсели, толкова повече се увеличавали зловещите
открития. Когато накрая попаднали на костюм, изцяло скроен от
човешка кожа, главите им не можели да поберат колко ли много жени са



загинали от ръцете на Еди.
Именно това странно занаятчийство превърнало Еди в знаменитост.

Писателят Робърт Блок се вдъхновява от него, за да напише историята
за Норман Бейтс, прототип на Еди, който става главно действащо лице в
класическия трилър на Алфред Хичкок „Психо“.

През 1974 г. е създаден класическият трилър на Тоуб Хупър
„Тексаското клане“, който съдържа доста нюанси от ужасните деяния на
Гийн, въпреки че убиецът в него не е точен прототип на Еди. Този филм
връща отново в светлините на прожекторите вече позабравения в
средатата на 70-те години „Мъртвешки Гийн“.

Години по-късно Еди дава вдъхновение за образа и на друг сериен
убиец – Бъфало Бил от „Мълчанието на агнетата“. Също като Еди
Бъфало Бил си пада по женските кожи и изработва от тях дрехи, които
използва в безумните си травеститски ритуали.

Началото

Как е възможно едно дете да се превърне в Еди Гийн? Внимателният
поглед върху детството му и семейните му отношения дава
многобройни отговори на този въпрос.

Едуард Тиъдър Гийн е роден на 27 август 1906 г. в Ла Крос, щата
Уисконскин. Той е вторият син на родителите си – Аугуста и Джордж
Гийн. Неговият брат Хенри е със седем години по-голям от него.

Фанатично религиозната Аугуста била твърдо решена да възпита
момчетата съгласно нейния строг морален кодекс. Според нея светът
бил пълен с грешници и всекидневно насаждала в главите на синовете
си поучения от Библията. Многократно ги предупреждавала за
аморалността и разпуснатостта на жените, надявайки се да спре в
зародиш сексуалните им желания, като всявала в душите им страх, че
ще отидат в ада.

Аугуста била доминираща и твърда жена, която вярвала, че
единствено нейният мироглед е правилният. За нея не било трудно да
наложи със сила своите възгледи върху синовете и съпруга си.

Джордж, който бил слаб човек и алкохолик, нямал думата във
възпитанието на момчетата. Всъщност Аугуста го презирала и гледала



на него като на безполезно същество, неспособно да се задържи на
каквато и да било работа, пък какво остава да се грижи за децата им. Тя
поела на плещите си не само тяхното възпитание, но и издръжката на
семейството.

В годината, в която се родил Еди, тя започнала търговия с
хранителни стоки и печелела достатъчно пари, за да живеят прилично.
Работела упорито и спестявала пари, с които да могат да се преместят в
провинцията, далеч от аморалността на града и грешниците, които го
населяват. През 1914 г. семейството се преместило да живее в
Плейнфийлд, във ферма от 195 акра, изолирана от всякакви зли сили,
които биха могли да нарушат спокойствието в дома й. Най-близките им
съседи живеели на около половин километър разстояние.

Въпреки че Аугуста усърдно се стараела да пази синовете си от
външния свят, това било трудно за изпълнение, тъй като се налагало да
ходят на училище. Постиженията на Еди в учението били средни, като
най-силната му страна било четенето. Точно четенето на приключенски
книги и списания стимулирало въображението му и му позволявало да
се отдръпва в свой собствен свят.

Съучениците на Еди го отбягвали, защото бил женствен и срамежлив.
Той нямал приятели, а когато се опитвал да си създаде такива, майка му
му се карала. Въпреки че това натъжавало Еди, той смятал майка си за
въплъщение на добротата и усърдно се стараел да изпълнява суровите й
заповеди.

Но Аугуста рядко била доволна от момчетата си и често ги обиждала
жестоко, убедена, че ще станат отрепки като баща си. Подрастващите
момчета оставали откъснати от външни хора в своята ферма и разчитали
само един на друг за компания.

Хенри

Еди се възхищавал на брат си и гледал на него като на трудолюбив и
силен човек. След смъртта на баща им през 1940 г. двамата се хванали
на временна работа, за да подпомагат финансово майка си. Еди се
опитвал да придобие трудовите навици на брат си и хората в градчето
смятали двамата братя за благонадеждни и честни хора. Работели



главно като момчета за всичко, макар че Еди често наглеждал
съседските деца. Гледането на деца му доставяло истинско удоволствие,
защото се разбирал с тях по-лесно, отколкото с връстниците си. В много
отношения той бил социално и емоционално недоразвит.

Хенри бил обезпокоен от нездравословната привързаност на Еди към
майка им. Понякога той открито я критикувал, а това шокирало Еди,
който смятал майка си за чистата добродетел и бил покрусен, че брат му
не гледа на нея по същия начин. Най-вероятно точно тези инциденти
довели до преждевременната и загадъчна смърт на Хенри през 1944 г.

На 16 май Еди и Хенри се опитвали да угасят пожар, поглъщащ
храстите в опасна близост до фермата им. Двамата се разделили и поели
в различни посоки, опитвайки се да спрат пламъците. Докато се борели
с огнената стихия настъпила нощта и Еди загубил Хенри от погледа си.
Чак след като пожарът бил потушен Еди се разтревожил за изчезналия
си брат и се свързал с полицията.

Полицията организирала група за търсенето на Хенри и когато
пристигнали във фермата, Еди изненадващо ги повел право към
„изчезналия“ си брат, който лежал мъртъв на земята. Полицаите били
обезпокоени от някои неща, свързани със смъртта му. Например Хенри
лежал на място, което не било засегнато от пламъците и по главата му
имало охлузвания.

Въпреки тези странни обстоятелства полицията бързо отхвърлила
възможността за нередност. Никой не можел да повярва, че
стеснителният Еди е способен да убие някого, особено пък собствения
си брат. Областният съдебен лекар определил причината за смъртта
като задушаване от отровния дим.

Единственият жив човек, който останал на Еди, била майка му, а той
имал нужда само от нея. Но Еди се наслаждавал на компанията й,
предназначена единствено за него, много кратко.

Аугуста починала на 29 декември 1945 г. след поредица от инсулти.
Основите на Еди били разклатени от смъртта й. Харолд Шектър
обяснява в своята книгата „Deviant“:

„Еди загубил единствения си приятел и единствената си истинска
любов. И бил напълно сам на този свят.“

Той останал във фермата след смъртта на майка си и се прехранвал с
нищожните печалби от случайни ангажименти. Залостил стаите, които



майка му използвала най-много – основно горния етаж и всекидневната.
Запазил ги като неин храм и ги оставил непокътнати за години наред.
Живеел на долния етаж и използвал кухнята и малка стаичка до нея,
където била спалнята му.

Точно в тези помещения Еди прекарвал свободното си време, четейки
окултни списания за смъртта и приключенски истории. Друг път се
впускал в странните си хобита, които включвали нощни посещения на
гробището.

Обезпокоително чудат

След смъртта на майка му Еди почти напълно се откъснал от
външния свят. Прекарвал голяма част от свободното си време в четене
на евтини списания и книги за анатомия. Стаите, в които се помещавал,
били пълни с периодични издания, посветени на нацистите, ловците на
глави от южните морета и корабокрушения. От тези четива Еди добивал
полезна информация за сушенето на глави, изравянето на трупове и
анатомията на човешкото тяло. Обсебен бил от тези странни истории и
често ги разказвал на съседските деца, които понякога наглеждал.
Обичал да чете също и местния вестник, а любимата му секция в него
била страницата с некролозите.

Точно от некролозите Еди научавал за скорошната смърт на местни
жени. Тъй като никога не бил общувал с противоположния пол, той
потушавал страстите си като посещавал гробовете им през нощта.
Впоследствие се кълнял пред полицията, че никога не е правил секс с
мъртвите жени, които изравял, защото „много миришеха“, а получавал
удоволствието си като одирал кожите им и ги носел като дрехи.
Любопитно му било какво е да имаш гърди и вагина и често си мечтаел
да бъде жена. Пленен бил от властта и влиянието, което жените имат
върху силния пол.

Еди събрал доста голяма колекция от човешки части, включително и
няколко глави. Веднъж малко момче, което понякога наглеждал, го
посетило във фермата му. По-късно детето разказало, че Еди му бил
показал човешките глави, които държал в спалнята си. Казал му, че това
са сувенири от ловците на глави от южните морета.



Когато момчето разказало на хората за преживяванията си, историята
му била приета за детска фантазия. По-късно двама други младежи
посетили фермата на Еди и също видяли запазените женски глави, но
решили че това са просто малко по-странни костюми за Хелоуин. Из
градчето плъзнали слухове за странните предмети, които Еди държи в
къщата си.

Никой не взимал тези истории на сериозно до момента, в който
изчезва Бърнис Уордън, години по-късно. Всъщност хората даже
пускали шеговити коментари на Еди за неговите сушени глави, а той
просто се усмихвал и споменавал, че ги държи в стаята си. Никой не
предполагал, че казва истината или по-скоро никой не искал да повярва,
че това е истина.

Изчезнали

В края на 40-те и началото на 50-те години полицията в Уисконсин
забелязала, че случаите с изчезнали хора се увеличават. Четири от тези
случаи били особено объркващи. Първо осемгодишната Джорджия
Уеклър изчезнала на връщане от училище на 1 май 1947 г. Стотици
граждани и полицаи претърсвали район от 16 кв. км. в град Джеферсън,
Уисконсин, надявайки се да намерят момиченцето. За нещастие
Джорджия изчезнала завинаги. Нямало сериозни заподозрени и
единствената улика, с която полицията разполагала, били следите от
гуми, намерени близо до мястото, където детето било видяно за
последно. Следите били от гумите на автомобил форд. Случаят останал
неразкрит, но бил отворен отново години по-късно, когато Еди Гийн
бил обвинен в убийство.

Шест години по-късно в град Ла Крос, щата Уисконсин, изчезнало
още едно момиче. В момента на изчезването й 15-годишната Евелин
Хартли гледала съседските деца. Баща й многократно се обаждал в
къщата, но никой не вдигал слушалката.

Силно разтревожен бащата потеглил към въпросната къща. Никой не
му отварял вратата. Когато надникнал през прозореца, видял една от
обувките на дъщеря си и очилата й на пода. Опитал се да влезе в
къщата, но всички врати и прозорци били заключени, с изключение на



прозорчето на мазето. На това прозорче открил кървави петна.
Смразеният баща се промъкнал в къщата и открил следи от борба.

Той незабавно се свързал с полицията, която открила още следи от
борба, кървави петна по тревата, кървав отпечатък от длан на една от
съседните къщи, следи от стъпки и другата обувка на момичето на пода
в мазето.

Организирано било търсене, но Евелин не била намерена. Няколко
дни по-късно полицията открила окървавени парченца от дрехите й
край магистралата извън града. Предположили, че се е случило най-
лошото.

През ноември 1952 г. двама мъже, запътили се на лов за елени,
спрели да пийнат нещо в бара в Плейнфийлд. Виктор Травис и Рей
Бърджис прекарали в заведението няколко часа. След това двамата
мъже и тяхната кола изчезнали завинаги. Организирано било мащабно
претърсване, но от тях нямало и следа – сякаш се били изпарили.

През зимата на 1954 г. собственичката на кръчмата в Плейнфийлд,
Мери Хоган, изчезнала мистериозно от заведението. Полицията
предположила, че става въпрос за отвличане, след като намерили
кървава диря по пода на кръчмата, водеща към паркинга.

На пода в заведението открили и гилза от куршум. Също като при
останалите случаи на изчезване полицията можела само да предполага
какво се е случило с Мери, защото нямало труп, а уликите били
оскъдни. Единственото общо между тези случаи било, че всички
изчезвания ставали около или в Плейнфийлд.

Скелети в гардероба

На 17 ноември 1957 г., след откриването на обезглавения труп на
Бърнис Уордън и други зловещи находки в къщата на Еди, полицията
започнала обстойно претърсване на фермата и заобикалящите я земи.

Предполагали, че Еди може би е замесен в убийствата на Джорджия
Уеклър, Виктор Травис и Рей Бърджис, Евелин Хартли и Мери Хоган, и
че телата на жертвите са заровени в неговия имот.

Докато разкопавали земите около фермата, Еди бил разпитван в
окръжния арест. Първоначално отричал убийствата. След цял ден



мълчание започнал да разказва ужасната история за убийството на г-жа
Уордън и за това как се е сдобил с човешките останки, намерени в дома
му. Трудно си припомнял подробностите, защото бил в замаяно
състояние преди и по време на убийството. Разказал как е завлякъл
тялото на Уордън до колата си, взел касовия апарат от железарията и ги
откарал вкъщи. Не си спомнял как я е прострелял в главата с 22-
калибров пистолет, което според съдебномедицинската експертиза било
причината за смъртта й.

Когато го запитали откъде е взел човешките останки открити в
къщата му, казал, че ги е откраднал от местното гробище. Еди
настоявал, че не е убивал хората, на които принадлежат тези останки, с
изключение на г-жа Уордън.

Но след няколко дни напрегнат разпит той най-сетне признал и за
убийството на Мери Хоган. Тогава бил в замаяно състояние и не можел
да си припомни точните подробности от убийството. Единственият му
спомен бил, че я е застрелял без да иска.

Еди не показал признаци на разкаяние или емоции по време на
дългия разпит. Когато говорел за убийствата и разравянето на гробове,
просто излагал фактите, понякога с жизнерадостен тон. Сякаш не
разбирал сериозността на престъпленията си.

Сексуален психопат

Нормалността му била под въпрос и в съда Гийн пледирал за невинен
поради невменяемост. Еди бил подложен на многобройни
психологически тестове, които в крайна сметка заключили, че е
наистина емоционално ощетен. Психолозите и психиатрите се
произнесли, че Ед Гийн е шизофреник и „сексуален психопат“.

Причината за състоянието му била отдадена на нездравословната 
връзка с майка му и възпитанието, което тя му била дала. Гийн 
очевидно страдал от противоречиви чувства към жените – естественото 
му сексуално влечение към тях и неестественото отвращение, насадено 
от майка му. Това чувство на любов-омраза към жените постепенно 
било ескалирало, за да се превърне в  абсолютна психоза.

Докато Еди бил подложен на разпити и психологически прегледи,



следователите продължавали да претърсват земята около фермата му.
Полицията открила в рамките на имота му останките на 10 жени. Еди
твърдял, че осем от тях са трупове, изровени от местните гробища, но
полицията била скептична.

Смятали, че е напълно възможно това да са останките на жени, убити
от Еди. Единственият начин да се удостовери историята на Еди бил да
се проверят гробовете, от които твърдял, че е изравял телата.

След много дебати за моралността на ексхумацията полицията най-
сетне се сдобила с разрешение да разкопае осквернените гробове.
Всички ковчези носели следи от отваряне и в повечето случаи липсвали
телата или части от тях.

В земите на Еди било направено още едно откритие, което
повдигнало съмнения, че той е убил и трети човек. На 29 ноември
полицията се натъкнала на останки от скелет във фермата на Гийн.
Предположили, че това е тялото на Виктор Травис, който бил изчезнал
преди години. Останките били лабораторно изследвани и тестовете
показали, че скелета не принадлежи на мъж, а на едра жена на средна
възраст – още един гробищен сувенир.

Колкото и да се опитвали властите не можели да обвинят Еди в
изчезването на Виктор Травис и другите три случаи от преди години.
Единствените убийствата, за които бил подведен под отговорност са
тези на Бърнис Уордън и Мери Хоган.

Медийна лудост

Когато следователите разкрили фактите за находките във фермата на
Еди Гийн, новините бързо се разпространили. Репортери от целия свят
заприиждали в малкото градче. Плейнфийлд станал световноизвестен, а
Еди Гийн достигнал статуса на знаменитост. Хората били отвратени и в
същото време привлечени от извращенията му.

Психолози от целия свят се опитвали да разберат какво движи Еди.
През 50-те години той придобива популярност като един от най-
известните документирани случаи, комбиниращи некрофилия,
трансвестизъм и фетишизъм. Дори децата започнали да съчиняват песни
и вицове за подвизите на Еди, за да пропъдят кошмара чрез смях. Тези



безвкусни вицове стават известни като „Гийнъри“ и бързо плъзват по
целия свят.

Ежедневието на жителите на Плейнфийлд било нарушено от набези
на репортери, които ги засипвали с въпроси за Еди. Плейнфийлд се
прочул в целия свят като дома на скандално известния Еди Гийн.

Повечето жители, които познавали Еди, можели да разкажат за него
само добри неща, макар че бил малко особен, имал крива усмивка и
странно чувство за хумор. Никога не били предполагали, че е способен
да извърши такива зловещи престъпления. Но истината била налице –
малкият тих и срамежлив човечец, когото мислели, че познават, бил
убиец и осквернител на гробовете на техните приятели и роднини.

След като Гийн прекарал тридесет дни в психиатрична клиника и бил
освидетелстван като умствено негоден, не било възможно да го съдят за
предумишлено убийство. Хората в Плейнфийлд били възмутени, че Еди
няма да бъде съден за смъртта на Бърнис Уордън, но не можели да
направят нищо. Еди бил изпратен в Централната щатска болница в
Уаупун, Уисконсин. Малко след това фермата му била обявена за
продажба на търг, заедно с някои негови (нормални) вещи.

Хиляди любопитни се изсипали в градчето, за да видят кои от вещите
на Еди ще се дават на търг. Това били колата му, мебелите и музикални
инструменти. Компанията, нагърбила се с тази работа, планирала да
иска по 50 цента вход за влизане във фермата. Гражданите на
Плейнфийлд били възмутени, тъй като според тях това щяло да
превърне къщата на Еди в „музей на смъртта“ и настояли на това да се
сложи край. В крайна сметка на компанията било забранено да иска
входна такса, но за гражданите това не било достатъчно.

В ранното утро на 20 март 1958 г. във фермата на Еди Гийн била
извикана доброволната пожарна команда на Плейнфийлд. Къщата
изгоряла до основи, наблюдавана от жителите с тихо облекчение.
Полицията предполагала, че става въпрос за палеж, тъй като в дома
нямало проблеми с електричеството. Въпреки старателното разследване,
извършителят никога не бил намерен.

Когато Еди научил за унищожаването на дома му, казал само: „Още
по-добре“.

Огънят унищожил повечето от вещите на Еди, но много от тях били
спасени. На търг били продадени колата му и фермерско оборудване.



Фордът седан от 1949 г., който Еди използвал да пренася трупове,
предизвикал истинска война сред наддаващите и в крайна сметка бил
продаден за 760 долара. Щастливият купувач впоследствие показвал
колата по областните панаири и взимал по четвърт долар на всеки
желаещ да зърне „страховитото возило“ на Гийн. За жителите на
Плейнфийлд изглеждало, че обществената истерия по случая на Еди
никога няма да свърши.

Образцов затворник

След като прекарал десет години в отделение за психично болни,
съдебната система най-сетне решила, че Еди Гийн е годен за съдебен
процес. Изслушванията, на които щяло да се реши, че Гийн е умствено
годен да бъде съден за убийството на Бърнис Уордън, започнали на 22
януари 1968 г. Истинският процес започнал на 7 ноември 1968 г.

Еди наблюдавал от скамейката, докато седем свидетели давали
показанията си. Някои от тях били патолозите, извършили аутопсията
на г-жа Уордън, както и бившият заместник-шериф и шерифът. Срещу
Еди имало тежки доказателства и само след седмица съдията
произнесъл присъдата – виновен за умишлено убийство. Но тъй като
било установено, че Еди не е бил с всичкия си по време на убийствата,
по-късно той е обявен за невинен поради невменяемост и оправдан.
Скоро след процеса го изпратили отново в Централната щатска
болница.

Семействата на Бърнис Уордън, Мери Хоган и онези, чийто гробове
на роднини били осквернени, чувствали, че не са получили
справедливост. Смятали, че Еди се е измъкнал от наказанието, което
заслужава, но нямало как да променят решението на съда.

Еди щял да прекара остатъка от живота си в психиатричната клиника,
където дните му минавали щастливо и удобно. Авторът Харолд Шектър
го описва като образцов пациент:

„Еди бил щастлив в болницата – може би по-щастлив от когато и да
било в живота си. Разбирал се добре с останалите пациенти, но през по-
голямата част от времето се усамотявал. Хранел се обилно по три пъти 
на ден (репортерите  били изненадани да видят, колко е напълнял от 



деня на ареста му досега). Продължавал да бъде ненаситен читател. 
Харесвал разговорите с болничните психолози и работата, която му 
била назначена – полиране на камъни, тъкане на килимчета и други 
форми на терапия чрез заетост. Дори развил интерес към любителското 
радио и му било разрешено да използва спечелените си пари, за да си 
поръча не много скъп приемник.

С две думи той бил приветлив и смирен пациент, един от малкото, на
които не се налагало да бъдат давани транквиланти за контролиране на
лудостта им. Всъщност, ако се оставят настрана някои особености –
смущаващият начин, по който се втренчвал в медицинските сестри, а и в
други болнични служители от женски пол, които попадали в
полезрението му – той изобщо не приличал на луд.

Завеждащият отделението Шуберт, казал на репортерите, че Гийн е
образцов пациент: ‘Ако всичките ни пациенти бяха като него, нямаше
да имаме никакви проблеми'“.

На 26 юли 1984 г., Еди Гийн умира след дълга борба с рака. Погребан
е в гробището в Плейнфийлд до своята майка, недалеч от гробовете,
които осквернявал години по-рано.
 



Джо Бол: Касапина от Елмендорф
Дали този легендарен сериен убиец, който вдъхновява култовия

трилър „Живи изядени“, наистина е хранил опитомените си алигатори
със своите приятелки?

Повече от 60 години след като Джо Бол извършва престъпленията си
е трудно да се отговори със сигурност на този въпрос. Разследващите
случая вече не са между живите, а местните власти не са запазили
никаква писмена документация. Ако не бяха усилията на Майкъл Хол,
редактор на „Остин Хроникъл“, може би нямаше да има история за
разказване. През лятото на 2002 г. Хол издирва все още живите
свидетели и роднини и събира подробности за Джо Бол. Тази
информация е публикувана на 1 юли 2002 г. в издание на списанието
„Тексас Монтли“. Тази статия, заедно други съществуващи доклади,
прави възможно сглобяването на пълната история за живота и
престъпленията на Джо Бол.

Повечето тексасци не си спомнят колко хора е убил Джо и кога е
станало това, но всички знаят името му и са чували истории за него.
Повечето са им били разказани от родителите или край лагерния огън.
Дали заради бруталността на престъпленията му или заради уникалния
аспект на случая, името на Джо Бол не се забравя лесно.



Любителите на филмите на ужаси вероятно са гледали популярния
филм „Тексаското клане“ на Тоуб Хупър, вдъхновен от историята на Ед
Гийн. Но вторият му филм „Живи изядени“ има доста по-голяма връзка
с реалността. В него се разказва за побъркан собственик на хотел в
Тексас, гощаващ домашния си любимец алигатор, който отглеждал в
задния двор, със своите гостите. Това със сигурност не е съвпадение и
най-вероятно г-н Хупър като повечето тексасци е бил запленен от Джо
Бол и начина, по който е убивал жертвите си.
 



Ново убежище

В края на ХІХ век щатът Тексас представлявал огромен пограничен
район от хиляди акри ненаселени земи. Индианските войни и враждата с
Мексико били почти забравени и хората гледали напред в бъдещето.
Един от тези хора е бащата на Джо Бол Франк. През 1885 г. Франк Бол
се заселва в Елмендорф, малко градче на 24 км. югоизточно от Сан
Антонио, наскоро основано от човек на име Хенри Елмендорф, който
по-късно става кмет на Сан Антонио.

Малко след пристигането си Франк заема пари от банката и отваря
фабрика за обработка на памук. Не след дълго железницата била
построена през града и бизнесът на Франк процъфтял, превръщайки го в
много богат човек. Той започнал да се занимава с недвижима
собственост, купувайки и продавайки имоти в района и накрая отворил
смесен магазин в града. Франк и неговата съпруга Елизабет отгледали
осемте си деца в една от първите каменни къщи в областта. Всяко от
децата впоследствие преуспяло и някои от тях се превърнали във важни
обществени фигури. Франк младши работел за училищното
настоятелство и станал член на управителния съвет през 1914 г.
Неговият брат Реймънд отворил магазин за хранителни стоки и се
оженил за местната учителка Джейн Терел, която по-късно била
назначена лично от президента Франклин Делано Рузвелт за пощенски
началник и служила на обществото 27 години.

Второто дете на Фрак и Елизабет Джоузеф Д. Бол бил роден на 7
януари 1896 г. Джо бил самотник като дете и рядко играел с
връстниците си, предпочитайки да прекарва времето си сред природата.
Като младеж страстта му се насочила към оръжията. Той ги обичал и
всяка седмица се упражнявал по няколко часа в усъвършенстване на
уменията си. „Чичо ми можеше да свали птица от телефонна жица,
стреляйки в движение от форда си“, казва племенникът на Джо Бъки
Бол в интервю. Джо не подозирал, колко полезни ще му бъдат тези
умения в бъдеще.

На 6 април 1917 г. Съединените Щати обявяват официално война на
Германия и пращат войските си в Европа. Джо се записал в армията и се



качил на кораба за Стария континент. За преживяванията му през
войната няма данни, но той оцелял и през 1919 г. го освободили с
почести от военна служба и той се върнал в родния си град Елмендорф.

Известно време Джо работил за баща си, но след това напуснал. Най-
вероятно е имал нужда от време да свикне с цивилния живот след двете
години прекарани в окопите. Макар да не последвал стъпките на баща
си той очевидно бил научил нещо от него за бизнеса и бързо
пресметнал, че с налагането на Сухия режим се очертава огромно
търсене на нелегално уиски и бира. Така започнал кариерата си на
контрабандист. Работата била опасна, но Джо я харесвал и пътувал из
цялата област с форда си, продавайки уиски на хората от 190-литров
бидон. В средата на 20-те години Джо наел афроамериканец на име
Клифтън Уийлър да му помага в бизнеса. Уийлър вършел по-голямата
част от тежката и мръсна работа. Говорело се, че Уийлър се страхува от
Джо и че когато последният се напиел, стрелял в краката на Клифтън, за
да го накара да танцува.

Земя на алигатори

Краят на Сухия режим временно повлиял зле на контрабандната
кариера на Джо. Тъй като вече бил доста запознат с алкохолните
напитки той решил да отвори кръчма. Закупил малък парцел извън
града и построил заведение на име „Дружеският хан“. В задната му част
имало две спални, а отпред бар, пиано и стая с маси, където мъжете
пиели и понякога се наслаждавали на бой с петли. Повечето клиенти се
разбирали добре с Джо, но той бил известен в града като опасен човек, с
който никой не би искал да си има проблеми.

Бизнесът вървял добре, но Джо искал да привлече още клиенти и 
скоро му дошла идеята да отглежда на мястото живи алигатори. 
Изкопал дупка зад кръчмата си, която циментирал и напълнил с вода. 
Издигнал 3-метрова ограда около дупката и я зарибил с пет алигатора 
(един голям и четири малки). Тази идея му докарала много клиенти, 
тълпящи се да видят новите му домашни любимци. Съботите били 
особено натоварени, защото тогава Джо организирал шоу, в което 
хвърлял  на алигаторите живи ракуни, котки, кучета и всякакви други 



животни, за удоволствие на клиентите си. Според книгата на Елтън 
Кюд, на всеки било известно, че: „се развихряше пияна оргия и всяко 
безстопанствено животно – опосум, котка или куче – спомагаше за 
повишаване на градуса на настроението. Пийваш едно, хвърляш 
животното в дупката и гледаш алигаторите“. В обществената 
библиотека на Сан Антонио има подобно описание: „Пищящото коте се 
пльосна в басейна. Огромен алигатор протегна челюсти, стисна ги като 
менгеме и виещото коте бе прехапано наполовина. „Ще има още, 
животинчета мои!“ , крещеше големият Джо Бол сред тълпата от пияни 
лунатици, ревящи одобрително. И хвърли в кървавия басейн малко 
кученце!“.

В добавка към алигаторите клиентите на Джо се наслаждавали и на
факта, че той наемал за сервитьорки и барманки само най-младите и
красиви момичета. Никоя от тях не се задържала за дълго, което Джо
обяснявал с неспокойния им младежки дух, търсещ нови хоризонти и
бързо забогатяване.

През 1934 г. Джо се запознал с жена на име Мини Годард, повече
известна с прозвището „Голямата Мини“. Приятелите му не я
харесвали, защото я считали за досадна и неприятна личност, но на Джо
това очевидно не му пречело и двамата започнали да въртят бара заедно.
Връзката им продължила почти три години, докато Джо не си паднал по
Долорес „Бъди“ Гудуин, една от неговите млади сервитьорки. Долорес
се влюбила в него, въпреки че веднъж бил хвърлил по нея бутилка, от
която й останал грозен белег, водещ от окото до шията й. Нещата се
усложнили още повече през 1937 г., когато в бара започнала работа 22-
годишната Хейзъл „Шаци“ Браун. Неизменният и самоуверен играч
Джо се влюбил отново. Не му било лесно обаче да контролира трите
жени, работещи на едно място и конкуриращи се за ласките му.

През лятото на 1937 г. част от проблемите на Джо се решили с
изчезването на Мини. На запитванията на нейните приятели и роднини
той твърдял ревностно, че тя е напуснала града след като е родила
чернокожо бебе. Няколко месеца след това Джо се оженил за Долорес и
по-късно й разкрил, че Мини не е избягала, а той я бил завел на местен
плаж, където я застрелял в главата и заровил тялото й в пясъка. Долорес
не повярвала на тази история и въпросът не бил повдиган отново.

През януари 1938 г. Долорес претърпяла почти фатална автомобилна



катастрофа, което довело до ампутацията на лявата й ръка. Плъзнали
слухове обаче, че ръката й била отхапана от алигаторите на Джо. Без
значение как била изгубила ръката си, Долорес изчезнала безследно
през април и не след дълго изчезнала и Хейзъл.

Жените в живота на Джо не се задържали задълго, но алигаторите
винаги били до него. Той яростно защитавал любимите си хищници.
Когато съсед се оплакал от миризмата на гниещо месо, Джо извадил
пистолета си и не много любезно му обяснил, че това, което мирише е
„храната на алигаторите“ и че нахалният съсед е най-добре да си гледа
работата, ако не иска да стане част от тази храна. След този случай
съседът се преместил в друг град.

Фатален изстрел

Макар че персоналът на Джо продължавал да изчезва, бизнесът му
процъфтявал. Всичко вървяло по мед и масло. Това продължило до
средата на 1938 г., когато семейството на Мини започнало отново да
задава въпроси. Тъй като не успявали да я намерят, те потърсили помощ
от шерифството в окръг Бексар. Джо, в качеството му на последния
любовник и работодател на Мини, бил разпитван неколкократно. Но тъй
като липсвали доказателства срещу него, той бил отхвърлен като
заподозрян.

Няколко месеца по-късно още едно семейство се обърнало към
полицията за помощ в търсенето на 23-годишната им дъщеря Джулия
Търнър, която също била работила в кръчмата на Джо. Помощниците на
шерифа отново го посетили и Джо споделил с тях, че тя е напуснала,
защото имала лични проблеми и полицаите още веднъж си тръгнали с 
празни ръце.  Когато претърсили дома на Джулия, който деляла със 
съквартирантка, установили, че вещите и дрехите й са все още там. 
Тогава полицаите се върнали отново в бара, за да зададат на Джо още 
няколко въпроса. Този път той изведнъж си спомнил, че Джулия била в 
отчаяна нужда и той й бил заел 500 долара, тъй като му казала, че има 
проблеми със съквартирантката си и не иска да се връща вкъщи.

През следващите няколко месеца изчезнали още две служителки на
Джо, чиито имена са загубени във времето. Помощник-шерифите го



разпитвали с часове, но той продължавал да настоява, че е невинен и
момичетата просто са напуснали града. Поради липсата на улики
момичетата били добавени в растящия списък с изчезнали и Джо отново
бил на чисто.

На 23 септември 1938 г. късметът на Джо започнал да му изневерява.
Негов съсед казал на полицаите, че е бил свидетел как Джо реже месо от
човешко тяло и храни с него алигаторите си. Докато полицията се
чудела какво да предприеме, мексиканец отишъл при помощник-шериф
Джон Грей и му разказал, че Джо държи смрадлив варел зад хамбара на
сестра си. Миришел, казал мексиканецът, „като че ли има нещо умряло
вътре“. На следващата сутрин помощник-шерифите Джон Грей и Джон
Кливънхейгън отишли да проверят хамбара, но варелът бил изчезнал.
Сестрата на Джо обаче потвърдила историята на мексиканеца и
полицаите решили отново да посетят Джо.

Когато Грей и Кливънхейгън пристигнали в бара, информирали Джо,
че ще го отведат в Сан Антонио за разпит. Той ги попитал дали може
преди това да затвори кръчмата и те се съгласили. Докато двамата
седяли на бара и го чакали, Джо отишъл до касовия апарат, натиснал
бутона и когато чекмеджето се отворило, извадил от него 45-калибров
револвер. Размахал го бързо към Грей и Кливънхейгън, които извикали
„Недей!“ и сетне го насочил към сърцето си, натиснал спусъка и се
свлякъл на земята. Според друга версия, той се прострелял в главата, но
каквато и да е истината факт е, че изстрелът бил фатален.

Скоро полицаи от целия регион претърсвали всеки квадратен
сантиметър от бара на Джо. Открили гниещо месо около езерцето на
алигаторите и брадва, оцапана с кръв и косми. Полицаите
предположили, че Джо е посичал жертвите си и ги е давал за храна на
алигаторите. Излезли наяве и други изчезвания, като например две
барманки и един тинейджър, който се мотаел понякога в бара.
Изпъквали очертанията на зловеща касапница и полицията търсела
отговори на въпросите си.

Зловещи находки

Следователите знаели, че помощникът на Джо Клифтън Уийлър



вероятно е единственият жив човек, който би могъл да им помогне.
След като отцепили мястото на престъплението Грей и Кливънхейгън
задържали Уийлър и го закарали в Сан Антонио за разпит.
Първоначално той отричал да знае нещо за липсващите жени, но в
крайна сметка признал, че не е бил напълно честен с тях. Обяснил им,
че приятелката на Джо Хейзъл Браун се влюбила в друг мъж и искала да
замине и да започне нов живот. Това, в комбинация с тогавашните
подозрения към Джо за изчезването на Мини, накарало кръчмарят да я
убие. Полицаите поискали от Уийлър да им покаже къде Джо е хвърлил
тялото на Хейзъл.

На следващия ден Уийлър ги отвел на пусто място, намиращо се на
около пет километра от града, близо до река Сан Антонио. Той обходил
с поглед местността и започнал да копае в рехавата почва. След няколко
минути почвата се напоила с кръв и и от земята се разнесла ужасяваща
смрад. Повечето от присъстващите започнали да повръщат. В крайна
сметка Уийлър изровил две ръце, два крака и торс. Когато го попитали
къде е главата, той посочил към останките от лагерен огън наблизо. Там
полицаите намерили челюст, няколко зъба и парчета от череп – това е
всичко, което било останало от Хейзъл Браун.

Докато полицаите отцепвали района на местопрестъплението,
Уийлър разказал как след пиянска нощ Бол му наредил да вземе няколко
одеяла и алкохол. След това двамата се качили в колата на Джо,
прибрали 200-литровия варел от хамбара на сестрата на Джо и после
тръгнали към реката. Уийлър твърдял, че заплашван под дулото на
пистолета на Бол е изкопал гроб, след което отворили варела, в който
било тялото на Хейзъл. Уийлър първоначално отказал да участва в
разфасоването на трупа и Джо се захванал сам с тази работа, но тъй като
бил много пиян и не можел да отреже крайниците както трябва, накарал
Уийлър да ги държи, докато той реже с триона. Когато им прилошавало
от вонята, правели почивка и пийвали бира. След като нарязали тялото
погребали трупа, а главата хвърлили в огъня.

Когато го запитали за изчезването на Мини Годард, Уийлър казал, че
Джо я бил закарал в Ингълсайд, където намерил запустяла местност и
след като хубаво се напил, изчакал я да се разсее и я застрелял в
слепоочието. Убил я, защото била бременна, а това щяло да попречи на
връзката му с Долорес. Двамата заровили тялото й в пясъка и се върнали



в бара. След като разкопали мястото на 14 октомври 1938 г. полицаите
открили частично разложените останки на Мини, погребани в пясъка.
Уийлър бил разпитван и за останалите изчезнали жени, но твърдял, че
не знае какво се е случило с тях.

В бара на Джо следователите открили саморъчно направен албум със
снимки на десетки жени. Това, според шериф Джей У. Дейвис, „може да
доведе до разкриването на още дузина убийства“. Но за нито една от
снимките не се намерило доказателство, че е свързана с Джо.

Епилог

Впоследствие полицията открила Долорес в Калифорния. Тя съвсем
не била мъртва, а просто била напуснала града, за да започне нов живот
в Сан Диего. Две седмици по-късно във Финикс, Аризона, намерили
още една от жените в списъка с изчезнали.

Оказало се, че гниещата плът в басейна на алигаторите не е човешка.
В интервю Долорес зявила, че Джо „никога не е хвърлял хора в
резервоара с алигаторите. Джо не би направил нещо подобно. Той не
беше чудовище, а добър и мил човек, който никога не би наранил
някого, освен ако не го заслужава. Убийствата са били само две“.
Възможно е наистина Джо никога да не е хранил алигаторите си с
човешко месо, но следователите предполагат, че може да е изчистил
басейна от уличаващите го останки.

През 1939 г. Клифтън Уийлър пледирал за виновен за участието си в
отърваването от телата и получил две години затвор. След като го
освободили той отворил свой собствен бар. Но лошата слава го
застигнала и той не можел да си покаже лицето на улицата без да бъде
засипан с въпроси от пресата и анатемосан от местните жители. Накрая
Уийлър напуснал района и изчезнал завинаги. Алигаторите на Джо били
конфискувани от властите в Тексас и дарени на зоологическата градина
в Сан Антонио, където изкарали остатъка от живота си като
туристически атракции.

Никой не знае точно колко хора е убил Джо Бол и дали е хранил с тях
алигаторите си, но неговата култова популярност живее и до ден
днешен. Познат в криминалния свят като „Касапина от Елмендорф“ и



„Синята брада от Южен Тексас“, историята за „Човека алигатор“ със
сигурност ще вълнува хората още поколения наред.
 



Гари Хайдник и Избата на смъртта
Гари Хайдник имал план. Той се спускал по наклонената плоскост на

самоунищожението и търсел ефикасно лекарство за болката си. Негова
дългогодишна мечта била да бъде глава на многочленно семейство и
той решил да я осъществи по един крайно обезпокоителен начин.
Планът му се състоял в отвличането на жени, които щели да родят така
мечтаните му рожби. Бил готов да подложи бъдещите майки на
всевъзможни страдания, независимо дали това се налага или не – просто
за всеки случай.

Една по една събирал жертвите си и ги хвърлял в дупка, изкопана в
пода на мазето на къщата му. Жените били подлагани на системни
побои, изтезания и ежедневни изнасилвания.
 



Благонадежден клиент

Нощта на 26 ноември 1986 г. щяла да остане незабравима за
Джозефина Ривера. След скарване с приятеля си тя излязла от
апартамента им, разположен в бедняшката част на северна Филаделфия,
и решила да изкара малко пари с проституция, което не й било за пръв
път.

Борейки се с дъжда и хапещия студ, тя забелязала сребристобял
кадилак, който бавно минал покрай нея и спрял. Приближила се и
брадатият шофьор я попитал дали „работи“. Тя му отговорила
утвърдително и се качила в колата.

Той се представил като „Гари“ и след като се договорили за цената на
услугата – 20 долара, спрял в закусвалня на „Макдоналдс“, за да си купи
кафе. В ярко осветеното заведение Джозефина успяла добре да разгледа
„клиента“ си. Той бил бял мъж с тъмна брада, която изглеждала добре
поддържана, за разлика от всичко останало по него. Чупливата му
кестенява коса изглеждала мръсна и мазна, а евтините дрехи, с които
бил облечен, сякаш не били прани от седмици. Имал уморен вид и
нездрав цвят на кожата. Единствената му ясно отличителна черта били
стоманено сините, потънали в тъмни кръгове очи, които рядко
премигвали. На врата си носел златна верижка с кръст, а на китката –
огромен златен часовник „Ролекс“. Бижутата изглеждали странно в
контраст с износените му, евтини дрехи.

Мъжът не бил особено разговорлив. Вместо да я задява като
останалите клиенти, той просто си пиел кафето и я наблюдавал
втренчено. Щом приключил с кафето заявил, че потеглят. Това напълно
устройвало Джозефина. Колкото по-скоро приключи с този депресиращ
индивид, с неговия втренчен поглед на зомби, толкова по-добре.

Гари подкарал колата към дома си на улица „Норт Маршъл“.
Докато вкарвал колата в гаража, Джозефина забелязала ролс-ройс от

1971 г., паркиран в сенките. Скъпичко возило, помислила си тя –
очевидно на мъжа не му липсвали средства.

На предната врата той извадил някакъв странно изглеждащ ключ,
прерязан наполовина и докато мъжът отключвал вратата, тя го попитала



защо. Той надлежно й обяснил, че другата половина от ключа е вътре в
ключалката и така крадците нямат шанс да отключат с шперц.

На всичкото отгоре, казала си тя, тоя е параноик.

Сексуална робиня

Влизайки в къщата през кухнята, Джозефина забелязала, че една от
стените е наполовина облепена с монети. Въвеждайки я в гостната,
мъжът я попитал дали иска да гледат заедно филм, но тя отказала, тъй
като искала да приключи възможно най-скоро с неприятната част от
работата. Това очевидно го подразнило и тя му обяснила, че не може да
остане цяла нощ, защото трябва да прибере дъщеря си.

Гари, успокоен от тази неистина, я повел нагоре по стълбите към
спалнята си. Там я очаквал още по-сюрреалистичен декор – колаж от
банкноти от по един и пет долара, залепени на стената. Изглежда мъжът
още работел по него.

След механичното, но енергично сношение, Джозефина станала от
леглото, за да се облече. Точно тогава нещата тръгнали на зле. Успяла
да облече само блузата си, когато усетила чифт силни ръце да я
сграбчват за гърлото. Мъжът стискал все по-силно и тя започнала да
губи сетивата си. Тъкмо щяла вече да припадне и мъжът отпуснал
хватката си и й наредил да сложи ръце зад гърба си. Почувствала
допира на студената стомана около китките си, когато белезниците
щракнали. Сграбчвайки я отзад за врата, той я изтикал от спалнята
надолу по коридора. Гари Хайдник се бил сдобил с първата си „робиня“.

Докато я водел към малката стая под къщата, Джозефина усетила
колко мразовит е въздуха там. Успяла била да облече само блузата си,
преди Хайдник да „откачи“ и да я нападне. Той я хвърлил върху стар
матрак и й наредил да му съдейства, ако не иска да бъде жестоко
пребита. Окована и безпомощна, Джозефина нямала друг избор освен да
прави това, което този човек искал от нея.

На голите й глезени били поставени метални скоби, прикачени към
дълга верига. Работейки бързо и тихо, Хайдник запечатал скобите с
лепило, което изсушил с помощта на сешоар. Другият край на веригата
бил увит около една от гредите на тавана. Тогава Хайдник легнал до



полуголата и прикована към стената Джозефина, положил глава в скута
й и заспал.

Когато се събудил, дошло време да свърши и друга работа в мазето.
Джозефина видяла, че на пода е изкопана плитка яма, която Хайдник
започнал да разширява и прави по-дълбока.

За нея било трудно да повярва, че това й се случва. Мъжът в ямата от
време на време прекъсвал работата си и й подхвърлял фрагменти от
„грандиозния си план“. Оплакал се, че няма семейство. Казал й, че има
четири деца от различни жени, но те му били отнети и едва ли някога
щял да ги види отново.

Тъй като мечтата му била да бъде глава на многочленно семейство,
бил решен да я осъществи на всяка цена и за целта възнамерявал да се
сдобие с десет „невести“. Смятал, че десет е добра цифра и тъй като
жените едва ли щели да дойдат доброволно, дупката в земята имала
нужда от сериозно разширяване, за да има къде да държи робините си
между секс сеансите.

Джозефина имала достатъчно време досега, за да се убеди, че човекът
не е с всичкия си, така че този нечуван проект не я изненадал особено.
Той изглеждал способен на всичко. Сякаш, за да й докаже това,
Хайдник излязъл от дупката и се намърдал между краката й. След като я
изнасилил, се изправил и доволно се усмихнал.

Когато се качил горе, Джозефина отчаяно се опитала да се освободи
от скобите на глезените си. Успяла да разхлаби една от тях и измъкнала
крака си. Наблизо имало прозорче и тя се провряла наполовина през
него, колкото й позволявала веригата. Съзнавайки че похитителят й е
някъде в къщата, все пак решила да поеме риска да бъде чута от него и
закрещяла за помощ.

Тя наистина била чута и когато се върнал, той носел със себе парче 
дърво. Джозефина била издърпана за косата обратно в мазето и жестоко 
пребита с импровизираното оръжие. Осъзнавайки  че колкото повече 
пищи, толкова по-силни удари получава, тя постепенно спряла. 
Предупреждавайки я да не вдига повече шум, той я ударил още веднъж 
за назидание и след това я катурнал в дупката. Натискайки я с лопатата, 
я накарал да се свие на две и покрил ямата с парче шперплат. Дупката 
била толкова плитка, че Джозефина чувствала тежестта на шперплата 
върху себе си. Изглежда щяла да остане тук доста дълго време.



Сандра

Пристъпи на клаустрофобия започнали да обземат Джозефина и тя се
опитвала с всички сили да се пребори с тях. Докарана почти до лудост
от теснотията на затвора си, тя чувала само собствените си писъци и
звуците на „хеви метъл“, носещи се от горния етаж. Хайдник бил
усилил радиото до дупка, за да заглуши виковете й.

Джозефина нямало да бъде единствената обитателка на мазето.
Хайдник щял да прибави още жени към колекцията си, които също като
нея щели да бъдат оковани полуголи с вериги, периодично бити и
изнасилвани и наказвани в „дупката“, ако се опитат да избягат или да
привлекат внимание. Когато Хайдник се сдобил с втората си пленница,
той прибавил нов елемент в схемата си: мъченията.

Сандра Линдзи била умствено изостанала и познавала похитителя си
от няколко години. До момента, в който я отвлякъл и затворил в мазето
си – което сега представлявало тъмница за изтезания и сексуален тормоз
– Гари Хайдник се държал много мило с нея. Често я посещавал в дома
за специални грижи, където живеела. Грижел се за нея и й помагал да се
чувства добре. Всъщност той й отдавал толкова специално внимание, че
накрая Сандра забременяла от него.

Тя била убедена от приятелите и семейството си, че абортът е най-
доброто решение. Но Гари Хайдник не мислел така и отчаяно се
опитвал да я убеди в противното. Усилията му обаче били неуспешни.

Сега дошло време за разплата. Сандра Линдзи била чернокожа също
като Джозефина и също като нея била окована в мазето. В следващите
няколко дни Хайдник често слизал долу, за да не позволява на жертвите
си да викат, когато се чукало на вратата. В два от случаите това били
роднините на „Сенди“, както била известна Линдзи. Те се чудели дали
тя не е при него. Накрая той заставил Сандра да напише бележка до
загриженото си семейство, че е решила да напусне града. Хайдник
казал, че ще изпрати писмото от Ню Йорк за по-голяма достоверност.

Междувременно побоите над двете жени ставали все по-свирепи.
Изнасилванията били ежедневни, а след това идвал ред на изтезанията.
Едно от мъчително болезнените наказания било провесване от гредите



на тавана. Понякога нещастната жертва била оставяна да виси за едната
си ръка, окована с белезници, с цели часове.

Още придобивки

Двете жени били затворнички в мазето на Гари Хайдник вече от
няколко седмици. Понякога той забравял да ги храни и постоянно ги
държал полуголи, за да му е по-лесно да ги изнасилва.

През декемри довел третата си придобивка, 19-годишната Лиза 
Томас. Той я завел на вечеря, обещал й нови дрехи и неспирен купон и я 
убедил да го последва в дома му, където щели да изпият бутилка вино и 
евентуално да правят секс.  Когато припаднала от упойката във виното, 
Хайдник я изнасилил. След това Лиза Томас била окована с белезници и 
отнесена долу в мазето при останалите пленници. Още седем 
наложници и Хайдник щял да бъде господар на така мечтания харем.

Само след седмица той похитил четвъртата си жертва. Тя се казвала
Дебора Дъдли. Но това 23-годишно момиче се оказало боец. Още от
първия ден, когато се опитал да я окове като животно, тя му оказала
силна съпротива и продължила да го прави. Впоследствие му създавала
многобройни проблеми. В замяна той я пребивал жестоко при всяко
прегрешение. Въпреки жестоките побои, не успял да пречупи духа й.

С течение на времето Гари Хайдник започнал да показва нарастваща
привързаност към Джозефина Ривера. Той демонстрирал растящото си
уважение и доверие към нея, като я натоварвал с задължението да
„пази“ останалите жени, когато му се налагало да напуска къщата. Дали
това се дължало на Стокхолмски синдром, или тя чисто и просто се
преструвала, но Джозефина изглежда започнала да се идентифицира с
похитителя си. Гари Хайдник, който бил умен човек и най-вероятно
подсъзнателно разбирал, че е манипулиран, изглеждал готов да
прегърне идеята за една вярна и отдадена Джозефина. Дори да
подозирал, че тя го мами, никога не го показал. Един от бонусите да
бъдеш любимката на Гари Хайдник било отърваването от честите побои
и изтезания. Тя обаче продължила да споделя с останалите честите
изнасилвания, оскъдната храна и мизерните условия.

Основната храна, която Гари поднасял на пленничките си, била



затворническата – хляб и вода. Случвало се понякога изобщо да забрави
да ги нахрани. От време на време ги разглезвал с престояли сандвичи и
хот-дог, а накрая, по причини известни само на самия него, започнал да
ги храни с кучешка храна.

Още от първия ден той заставял жените да му правят орален секс, но 
с времето, търсейки още по-големи вълнения,  започнал да ги кара да 
правят секс една с друга, а той наблюдавал отстрани. Момичетата 
намирали тази перверзия за още по-унизителна от ежедневните 
изнасилвания.

Хайдник очевидно не държал много на хигиената, но все пак им
позволил да използват мокри кърпички, за да се почистят доколкото е
възможно. Понякога им позволявал да се изкъпят в банята, но трябвало
да мъкнат веригите със себе си до горния етаж. Веднага щом излизали
от водата, той ги изнасилвал. Освен това им осигурил подвижна
тоалетна и малко тампони – но нищо повече.

През януари в мазето на Хайдник се озовала и петата му жертва,
Джаклин Аскинс. Той открил дребното 18-годишно момиче, докато
обикалял по обичайния си маршрут в северната част на града.

Също като останалите Джаклин била окована, изнасилена и
измъчвана. По едно време Хайдник бил накаран да вярва, че е успял да
забремени две от пленничките си – едната от тях била неговата любимка
Джозефина Ривера.

Първа смърт

Той ги държал полуживи, хранейки ги с кучешка и котешка храна.
Едва ли е харчил повече от пет долара на месец за храната им. – Чък
Перуто, адвокатът на Хайдник.

На 26-ия рожден ден на Джозефина Гари устроил голям празник.
Донесъл на момичетата китайска храна и ги почерпил с шампанско.
Недохранените затворнички се нахвърлили като вълци върху храната.
Хайдник ги наблюдавал, отпивайки от чашата си. Усмихвал се нежно на
своите момичета, една от които съвсем скоро щяла да умре.

В събота, на 7 февруари 1987 г., Гари Хайдник забелязал, че Сандра
Линдзи се е опитвала да премести шперплата и тежестите, които



покривали дупката в земята. След кратък, но свиреп побой, решил, че
най-доброто наказание за нея ще бъдат продължителните изтезания.
Сандра била провесена за белезниците на едната си ръка от тавана. В
продължение на два дни.

Когато Хайдник най-сетне я свалил, тя била почти в безсъзнание и 
започнала да повръща. Състоянието й бързо се влошило и вдигнала 
висока температура. Повръщането не спирало. Сандра била другата 
жена, която той смятал за бременна и последното нещо, което би 
допуснал е смъртта на нероденото си дете. „Семейството“ било на 
първо място.  Щом Сандра не искала да се храни доброволно, щял да я 
накара да яде. Той тъпчел парчета сух хляб в устата й и движел 
челюстите й, докато не го сдъвче и преглътне, като си помагал с шамари 
и ругатни.

На следващата сутрин Сандра Линдзи била мъртва. Останалите
пленнички се опитали да я върнат към живота, но без успех. Хайдник
проверил пулса й и като установил, че такъв липсва, метнал тялото й на
гърба си и изчезнал с него на горния етаж.

През този ден радиото на Хайдник не било усилено до край и жените
ясно чували звука на електрическия трион. Изпаднали в ужас. На горния
етаж Гари Хайдник разфасовал тялото на Сандра. Главата й сложил в
голяма тенджера на печката, а гръдния кош във фурната. Ръцете и
краката й били замразени с идеята да бъдат сготвени по-късно. Той
никога не си признава, че е вкусвал от плътта на Сандра, но съдейки по
следващите му деяния, това е повече от вероятно. Продължавайки да
реже трупа, Хайдник извикал двете си кучета – Флейки и Беър. Било
време за вечеря.

В мазето „харемът“ на Хайдник бил изпаднал в истински шок.
Вниманието им привлякъл звукът на куче, слизащо по стълбите. Появил
се Беър, който стискал в челюстите си нещо, което ги накарало да се
разпищят. Това бил човешки кокал, по който все още висели кървави
парчета месо. Беър спокойно се настанил точно пред тях и започнал да
го глозга.

Горе в кухнята Гари заредил кухненския си робот с месото на Сандра
и го смлял на кайма.

През следващите няколко дни момичетата извръщали глави все път,
когато похитителят им се приближавал към тях. Миризмата на изгоряла



плът се била пропила в дрехите, кожата и косата му. Той самият
изглежда не забелязвал това, но съседите му обърнали внимание.

На следващия ден на вратата почукал полицай, който попитал на
какво се дължи тази ужасна миризма, носеща се от къщата му. Съседите
му били помислили, че той е умрял вътре.

Хайдник обяснил, че миризмата идва от изгорената му вечеря от
снощи и полицаят решил да му повярва. В този момент главата на
Сандра Линдзи къкрела в тенджерата на котлона.

Робините на Хайдник били преглътнали, доколкото е възможно,
мисълта, че „господарят“ им е нарязал Сандра, за да нахрани с нея
кучетата си. Но не знаели за другата му идея; той решил да смеси плътта
на Сандра с кучешката храна, с която ги хранел. Момичетата изяждали
храната си, без да подозират, че Сандра Линдзи е част от менюто им.

Разделяй и владей

След първата смърт в мазето Хайдник експериментирал по-нататък,
измисляйки нови психологически игри за пленничките си. Момичетата
били окуражавани да се издават една друга, ако на някоя от тях им
хрумне да избяга. Имало поощрения, като например по добри условия
за живот и по-щедри дажби храна. Хайдник бил въодушевен от
контрола, който упражнявал върху тях по този начин. Джозефина
Ривера била първата, която се възползвала от тази възможност, когато
чула останалите да кроят планове да нападнат Хайдник и да избягат. Те
щели горчиво да съжаляват за това.

Един ден Гари Хайдник слязъл в мазето с комплект отвертки под
ръка. Усещайки че се задава нещо лошо, жените се разтреперали, когато
се приближил към тях. Хайдник завързал краката и ръцете на всяка от
тях с белезници и скоби и след това ги провесил от гредите на тавана.
Напъхал в устите им найлонови пликчета и ги облепил с изолирбанд.
Очите им изкочили от паника и те се опитвали да крещят през
превръзките, докато Хайдник подбирал инструментите си.

Отвертката, на която Хайдник се спрял, се озовала в ухото на най-
близката безпомощна жертва. Стискайки здраво дръжката, той завъртял
навътре твърдия метал достатъчно дълбоко, за да пробие тъпанчето.



Повторил процедурата и с останалите момичета, чийто приглушени,
агонизиращи писъци отеквали в мазето. Джозефина Ривера гледала
отстрани. Какво ли е минавало през главата й?

Това било наказанието за опита им да отхвърлят неговото садистично
господство и да се измъкнат; налудничав способ да запази властта си.
Допълнително предимство в оглушаването им било, че нямало как да
чуят онова, което бил замислил да извърши на горния етаж.

Когато „проблемното дете“ на Гари Хайдник Дебора Дъдли
продължила да показва неуважението си и през следващите няколко
дни, той махнал оковите й и я качил горе, за да й даде урок.

Завел я в кухнята и й показал отрязаната глава на Сандра Линдзи, все
още вряща на печката. Във фурната били димящите останки от гръдния
й кош, а в хладилника – ръцете и краката й, увити в найлони. Хайдник я
попитал дали би искала да бъде следващата. Дъдли бавно поклатила
глава в отрицание и била отведена обратно в мазето.

Програмата с изтезания на Хайдник вече включвала и
електрошокове. Той допирал оголени жици до веригите на момичетата и
се забавлявал с новото си откритие. Джозефина Ривера отново
наблюдавала това негово занимание отстрани.

Партньор в престъплението

Джозефина определено била включила механизма си за оцеляване. Тя
биела останалите момичета, за да подхранва болния му ум с надеждата,
че все някога ще я пусне“ – Чарлз Перуто, адвокатът на Хайдник.

Хайдник вече открито приемал Джозефина повече за партньор,
отколкото за пленница, и прекарвал голяма част от времето си с нея –
правели секс в спалнята му и гледали филми заедно. Станали толкова
близки, че на 18 март, когато Хайдник решил, че робините му имат
нужда от наказание, извикал Джозефина да му помага. Той подготвил
жиците за любимото си занимание – електрошоковете – но този път
искал да им пусне повече ток. Пробил две дупки в шперплата, който
покривал ямата-затвор и работата на Джозефина била да сипва през тях
вода, за да напълни рова.

Жертвите, вързани както винаги с белезници и вериги, били изритани



вътре. След това дъската с новопридобитите „отвори за въздух“ била
сложена отгоре, затискайки момичетата във водата. Хайдник подредил
тежестите върху шперплата и вече доволен, че никой не може да избяга,
пъхнал една от оголените жици в дупката. Първият електрошок
разбушувал водата и пронизителни писъци изпълнили мазето, особено
от Дебора Дъдли. Жицата се била допряла директно в една от скобите
на краката й и тялото й танцувало във водата, разтърсвано от големия
волтаж. Когато жицата била извадена, Дебора изпаднала в тежка
конвулсия и паднала по лице в калната вода. Тя била мъртва.

Останалите момичета, Лиза и Джаклин, пищели истерично, докато
Хайдник издърпвал дъската. Неповлиян от смъртта на Дебора Дъдли,
той се качил догоре и се върнал със сандвичи с кучешка храна за обяд.
Освен това бил донесъл лист и химикалка.

Докато зашеметените жени дъвчели храната си, Хайдник наредил на
Джозефина да запише датата и часа в горната част на листа, а след това
подробно да опише това, което се случило преди малко. Тя трябвало да
признае и собственото си участие в мъчението и след това да се
подпише отдолу. С очевидно задоволство Хайдник сложил подписа си
под нейния. Сега те били партньори в престъплението и ако ги
разкриели ченгетата, тя също щяла да бъде арестувана. Ако Хайдник
отидел в затвора, тя щяла да го последва.

Той накарал и другите две момичета да се подпишат за по-голяма
достоверност на документа. Тази нощ Хайдник оставил трупа на Дебора
Дъдли в мазето заедно с Лиза и Джаклин. Джозефина била освободена
от оковите си и прекарала нощта в спалнята му. На следващата сутрин
тялото на Дебора било качено на горния етаж, опаковано в найлони и
замразено във фризера.

Джозефина Ривера, сега вече официална „приятелка“ на Хайдник,
получавала все по-голямо внимание от него. Той я водел на ресторант,
позволявал й да спи в леглото му, купувал й дрехи и подаръци. Тя не
правела никакви опити да избяга, когато я извеждал навън. Едно от тези
излизания било, за да му помогне да се отърве от тялото на Дебора
Дъдли.

Четири дни след смъртта й, под прикритието на нощта, Джозефина
помогнала на Хайдник да пренесе частично замразения труп, увит в
одеяло, в колата му.



Потеглили към запустяла местност извън Филаделфия, където
Хайдник извлякъл тялото на Дебора от колата и го захвърлил в гората.

Бягство

На следващия ден Гари Хайдник решил да увеличи бройката на 
робините си като намери заместничка на Дебора Дъдли.  Тъй като две от 
пленничките му били мъртви, а Джозефина била вече негов партньор, 
той имал нужда от още осем наложници, за да осъществи бленувания си 
харем. Заедно с Джозефина отново се впуснал в търсене на жертва, 
обикаляйки улиците на северна Филаделфия.

Новото попълнение била 24-годишната проститутка Агнес Адамс. Тя
познавала Джозефина от дните, когато работели заедно като
стриптизьорки в местен клуб. Тя се съгласила да придружи Джозефина
и нейния „приятел“ и се озовала окована гола в мазето. Гари бил много
доволен, а неговата помощничка му казала, че споделя това чувство.

Почти четири месеца минали от деня на нейното отвличане, когато
най-сетне на 24 март 1987 г. на Джозефина Ривера й се удал шанса да
приведе в действие плана, който отдавна замисляла. Тя чакала чиста
възможност да се отърве от Гари Хайдник. Човекът бил твърде опасен,
за да рискува, а не искала да свърши като Сандра и Дебора.

Чувствайки че вече е спечелила доверието на Гари, тя го помолила да
посети семейството си и му обещала, че ако й позволи това, ще му
доведе още едно момиче за колекцията. Хайдник бил поблазнен от
нейното предложение. Щял да я закара близо до дома й и после да я
изчака на близката бензиностанция, за да я отведе заедно с обещаната
робиня обратно вкъщи.

Това била огромна грешка от негова страна, но логиката му вече не
работела както трябва. Той бил причинил смъртта на две момичета и не
показвал никакви признаци, че възнамерява да се откаже от откачения
си план. Умственото му разстройство явно се задълбочавало и
единствено Джозефина можела да предотврати ново нещастие.

Веднага щом излязла от колата на Хайдник и го изчакала да завие зад
ъгъла, Джозефина се втурнала към къщи. Заредена с адреналин и
огромно вълнение от новопридобитата си свобода, тя нахлула в



апартамента, в който живеела заедно с приятеля си Винсънт Нелсън.
Той бил първият, който изслушал нейната ужасяваща история.
Полицаите били следващите.

Гари Хайдник бил арестуван малко след полунощ на
бензиностанцията, където търпеливо очаквал завръщането на
Джозефина. Докато го отвеждали в полицейското управление, той
спокойно попитал дали става въпрос за неплащане на детски издръжки.
Полицаите го уверили, че става въпрос за нещо доста по-сериозно.

Освобождаване

Малко преди 5 часа сутринта, на 5 март 1987 г., полицейски екип, под
ръководството на лейтенант Джеймс Хансън от отдел „Убийства“,
пристигнал пред къщата на улица „Норт Маршъл“. Тъй като не могли да
отворят вратата заради „сложната“ заключваща система на Хайдник,
лейтенантът наредил да я разбият. Един от първите полицаи, които
влезли вътре бил Дейв Савидж. Следвайки указанията на Джозефина,
той и партньорът му офицер Макклоски се запътили право към мазето.

Полицията открива жени, оковани с вериги, в мазето на Хайдник
Когато Савидж влязъл в малката стая, той видял две жени, спящи на

матрак по средата на помещението. Въпреки студа, те били покрити
само с тънко, мръсно одеяло. Щом ги доближил, те се събудили и
започнали да крещят, докато Савидж не ги уверил, че е полицай и е
дошъл да ги освободи. Той забелязал, че жените са оковани с вериги за
тавана и са облечени само с блузи и чорапи. Когато ги попитали дали в
къщата има още жени, те посочили към шперплат на пода, върху който
били натрупани торби пълни с пръст.

Макклоски отместил торбите и дъската и видял голата фигура на
Агнес, свита на дъното на дупката. Полицаите извадили Агнес,
освободили жените от веригите и ги качили горе в чакащата ги линейка.
След това насочили цялото си внимание към претърсването на къщата.
В кухнята, на печката, Савидж открил алуминиева тенджера пълна с
някаква тлъста, жълтеникава субстанция. На плота имало голям
кухненски робот, който бил използван наскоро, най-вероятно за сурово
месо. Вътре във фурната открил тава, в която имало изгорен кокал,



наподобяващ човешко ребро. До този момент на Савидж все още му
било трудно да повярва, че историята на Джозефина е вярна, но когато
отворил хладилника, изчезнало всякакво съмнение. На един от
рафтовете в камерата лежала човешка ръка.

През следващите няколко дни полицията претърсила къщата и двора,
описвайки всичко, което им се струвало съществено. Разкопали предния
и задния двор, но не открили повече човешки останки. В къщата
намерили килер пълен с порнографски списания, посветени на
чернокожи жени. Въпреки че къщата и земята около нея създавали
впечатлението, че собственикът е нестабилна личност, живееща само от
ветеранската си пенсия, те установили, че всъщност Гари Хайдник е
богат човек с капитал от 550 000 долара в инвестиционната му сметка.
Докато претърсването продължавало, полицията се опитала да се зарови
дълбоко в живота и престъпленията на човека, когото пресата вече
наричала „опасен луд“.

Баща и син

Гари Майкъл Хайдник е роден на 22 ноември 1943 г. в тихото
предградие Ийстлейк в Клийвланд, Охайо. Състресенията започнали
рано за малкия Гари. Родителите му се развели, когато бил само на две
години. Въпреки че баща му изтъквал алкохолизма на майка му като
една от главните причини за развода, той позволил на Гари и неговия
невръстен брат Тери да живеят при нея и новия й съпруг. Когато Гари
тръгнал на училище, двамата братя се преместили при баща си Майкъл
Хайдник, който също се бил оженил повторно.

Още от началото момчетата не се разбирали с новата съпруга на
Майкъл Хайдник, която според тях била типичната зла мащеха. Баща
им често сурово ги наказвал заради кавгите, които имали с нея. Нещата
се влошили още повече, когато по-големият син започнал да се изпуска
нощем в леглото. Майкъл му се подигравал и стигал дотам, че
провесвал мокрите чаршафи от прозореца, за да видят съседите какво
мръсно малко момче е Гари.

Това не било всичко. Според самия Хайдник пропитите с урина
чаршафи не били единственото, което баща му провесвал през



прозореца, когато Гари бил „лош“. Понякога Майкъл Хайдник
провесвал самия него надолу с главата и жестоко разтърсвал малкото
момче.

Нещата се влошили допълнително, когато Гари паднал от дърво,
разбивайки черепа си и лежал в безсъзнание известно време. Жестокото
падане причинило черепна деформация и според някои допринесло за
значителни поведенчески отклонения у момчето. Те се проявявали в
сърдити избухвания и свирепи караници с брат му, които водели до още
повече побои от неговия склонен към насилие баща.

Първите години в училище били трудни за Гари Хайдник, въпреки
откритието, че е един от най-умните ученици там. Той бил наричан
„футболна тиква“ от връстниците си и вследствие на това станал
болезнено срамежлив и чувствителен към външния си вид. Не бил
грозен, но постоянните шеги за формата на главата му оставили у него
дълготраен отпечатък. Гари Хайдник решил, че за да компенсира
физическите си недостатъци, ще трябва да се концентрира в
постигането на материално величие.

На 12-годишна възраст се присъединил към скаутския отряд и 
работел през лятото, за да изкарва пари. Дори излизал с няколко 
момичета, но неговата стеснителност често му пречела. Гари търсел 
успокоение в своите фантазии за богатство и власт. Скоро изоставил 
комиксите и прехвърлил интереса си към финансовите колонки във 
вестниците.  Младият Гари решил, че ще използва острия си ум, за да 
стане богат. Обяснявал на всеки, който искал да го чуе, че един ден ще 
стане не само милионер, но и най-заслужилият войник.

Показвайки рядък случай на подкрепа към сина си, когото така често
тормозел, Майкъл Хайдник направил всичко възможно той да бъде
приет в уважаваната военна академия „Стонтън“ във Вирджиния. Гари
бил щастлив от този факт и неговата амбициозност го правела уверен,
че един ден ще учи в легандарната военна академия „Уест Пойнт“.

Заслужил войник

Гари останал в академията две години. Оценките му били отлични и
за известно време изглеждало, че е предопределен за велики неща. Но



тогава, след загадъчна, но очевидно необходима визита на училищните
психолози, Гари напуснал академията и се върнал у дома, за да се грижи
за баща си. След кратък период на прехвърляне от гимназия в гимназия,
недоволен от себе си и отчаяно търсещ развитие, Хайдник най-накрая се
записал в армията.

Той се оказал отличен материал за военните и станал добър войник,
готов да поеме всяко предизвикателство и безпрекословно се
подчинявал на заповедите на старшите офицери. По време на
тренировъчния период показал отлични способности и решил да
кандидатства за пост във военната полиция. Молбата му била
отхвърлена, най-вероятно заради психологическата му история.

На дневен ред дошъл Сан Антонио, Тексас. Младият войник
пристигнал там с намерението да стане медик. Този път имал по-голям
успех. Освен това Гари имал резервен план готов за действие.
Използвайки спестените пари и своя „бизнес ум“, той бързо положил
основите на успешно оперираща лихварска схема. Негови клиенти били
армейските му другари.

През май 1962 г. неговата процъфтяваща финансова институция била
покосена от внезапното му преместване в чужбина. Той бил изпратен
като санитар в 46-та Армейска хирургическа болница в Западна
Германия. Хайдник бил вбесен от този неочакван обрат. Той имал да
събере повече от 5000 долара от дългове, които най-вероятно никога
нямало да види заради новото му далечно местоназначение.

След няколко седмици на новото си назначение интелектуално
надареният млад човек получил резултатата за дипломата си за средно
образование, който бил 96%. Нещата се развивали добре до август 1962
г., когато започнал да се оплаква от замъглено зрение, замаяност и
повръщане. Получил и ясно изразен тик – рязко движение на главата.
Невролозите му поставили диагноза гастроентерит и открили у него
всички признаци на засилващо се умствено разстройство.

Докторите не можели да преценят дали страда от шизоидно
личностно разстройство или е шизофреник. И в двата случая
състоянието му щяло да се влоши, ако не се вземели мерки. Преценили,
че най-доброто лечение за него ще бъде приемането на стелазин –
мощен транквилант, предназначен за употреба при изключителни
случаи на делюзионна психоза.



Внезапно нещата тръгнали на зле за младежа, който просто искал да
бъде войник и евентуално един ден богат човек. Той бил изпратен
обратно в Щатите. Три месеца по-късно Гари Хайдник бил освободен с
почести от армията. Получил пълна пенсия, заради умствената му
нестабилност, която в крайна сметка била диагностицирана като
„шизоидно личностно разстройство“.

Хоспитализиран

Гари заминал за Филаделфия, за да търси ново призвание. Неговата 
академична находчивост и предприемчивост не била повлияна от 
умствените му проблеми и той бързо се квалифицирал като действаща 
медицинска сестра. След това се записал в Университета в Пенсилвания 
и показал отлични резултати в предмети като история, антропология, 
биология и  химия. Благодарение на квалификацията си за медсестра, 
получил работа в университетската болница.

Това не продължило дълго. Той започнал да изпълнява задълженията
си все по-небрежно и накрая го уволнили. Тогава се прехвърлил в
болницата за ветерени, където се записал на преквалификация за
психиатрична медицинска сестра. Бил обявен за негоден да се грижи за
психично болни пациенти, тъй като самият той проявявал индикации за
множество умствени проблеми.

Гари Хайдник отново бил без работа и не след дълго се върнал в
същите болници, но този път като пациент. Осъзнавайки че част от
проблемите му се дължат на неразбирателствата в семейството му, той
се върнал в Клийвланд, за да се помири с майка си и баща си, но те не
проявили интерес. Гари се примирил с безразличието им и се върнал да
живее във Филаделфия, където го очаквала неприятна изненада.

На 30 май 1970 г., обезумяла от болките на рака, майката на Гари
отнела живота си като изпила бутилка с живачен хлорид. Тя се снабдила
с отровата от салона за красота, в който работела. Хайдник бил потресен
от смъртта й и скоро той самият направил първия от многото си опити
за самоубийство. Методите му били най-различни – обесване, дъвчене
на счупени стъкла, предозиране с медикаменти и каране на мотор право
срещу задаващ се камион. След всеки неуспешен опит той бил



хоспитализиран. Като пациент Гари се отдръпвал в себе и празният му
поглед и безлично изражение наподобявали кататония.

Той бил подложен на множество тестове, един от които целял
измерване на интелекта му. Пациентът проявил интерес към това
проучване и се установило, че притежава „изключителен“ интелект –
148 точки.

Междувременно по-малкият му брат Тери също бил хоспитализиран 
заради психични отклонения – изглежда  умствените заболявания били 
наследствени в рода на Хайдник.

С всяко следващо приемане в болница състоянието на Хайдник се
влошавало. Той прекарвал дните си в пълно мълчание, комуникирайки
единствено чрез бележки. Категорично отказвал да съблече любимото
си кожено яке и изпадал в ярост, ако се опитали да му го свалят насила.
Хайдник не изпитвал никакво желание да се къпе и често трябвало да
бъде принуждаван да си вземе душ. Започнал да проявява странни
привички – поздравявал болничните служители с военни салюти и
навивал единия крачол на панталоните си в знак, че не желае да бъде
приближаван.

Пациентът не показвал кой знае какви признаци на подобрение, но
въпреки ексцентричното му поведение, изглежда започвал да се справя
с потискането на агресията и лекуващите го лекари решили, че е готов
за изписване.

Епископ Хайдник

Вече на свобода, Гари Хайдник направил посещение на брат си и го
пребил с дъска. По време на побоя, информирал Тери какво ще му се
случи, ако се спомине от нараняванията. Брат му невярващо слушал как
Гари му обяснява с равен тон, че ще сложи тялото му във вана пълна с
киселина и ще го остави бавно да се разяде. Тери забелязал, че
единствената грижа на брат му била да не би киселината да повреди
тръбите на водопровода.

Жените били слабостта на Гари. Той се впускал в многобройни
сексуални контакти, като главното му предпочитание били
афроамериканките. Най-добре било, ако са умствено изостанали. Това



давало на Хайдник повече контрол. Още тогава целта му била да има
колкото се може повече деца и затова противозачатъчните средства
били абсолютно табу.

Когато една от първите му приятелки забременяла, той бил в екстаз,
но радостта му не продължила дълго. Тя родила момиченце, но го
напуснала, взимайки дъщеря му.

Той се отнасял нечовешки към слабоумните жени, с които се срещал
под предлог, че ще се грижи за тях. Оковавал ги в белезници, унижавал
ги сексуално, биел ги и нарочно не им давал храна.

През пролетта на 1971 г. Хайдник имал кратък допир със
свръхестественото. Той не бил религиозен човек, но изведнъж получил
„откровение“ от Бог и подкарал колата към Малибу Бийч, Калифорния,
където се взирал в залеза и „общувал с Господа“. Той бил
хоспитализиран отново и докато все още се лекувал в болницата,
положил основите на своя собствена църква.

Когато се върнал във Филаделфия, подал молба, която била одобрена,
за създаването на „Обединената църква на божиите служители“.
Паството на „Църквата на Хайдник“ се състояло от петима души, сред
които умствено обремененият му брат и слабоумно момиче, с което
Гари се срещал по онова време. През октомври същата година вече
започнал да се представя като „епископ“ Хайдник.

През 1975 г. Хайдник открил инвестиционна сметка на името на
църквата и през следващите десет години демонстрирал силата на
финансовия си ум като акумулирал в нея повече от половин милион
долара. Неговата първоначална инвестиция била само 15000 долара.

Неговите умствени проблеми не давали признаци за подобрение и
той бил чест посетител в градските болници. Все пак Хайдник намирал
достатъчно време да наглежда инвестициите си и да се грижи за
паството си. Междувременно неговото име започнало да става известно
на полицията.

Случки в мазето

Хайдник притежавал запуснат имот в също така запуснатия квартал в
Западна Филаделфия, на един хвърлей камък от Университета в



Пенсилвания. Там, в мазето на къщата, се случил един „инцидент“.
През есента на 1976 г. той дал къщата под наем на младеж на име

Робърт Роджърс, но неговата приятелка му създавала проблеми. Той
решил да потърси отмъщение от самия Робърт и една вечер се скрил в
мазето, въоръжен с пушка и пистолет и зачакал младежа да се върне от
работа.

Той използвал пистолета. Прицелил се в лицето на ужасения Робърт
и натиснал спусъка. Куршумът одраскал бузата на младежа. Той успял
някак си да успокои стрелеца и Хайдник се съгласил да не стреля
повече. Полицаите не били и наполовина толкова любезни, когато
наредили на Хайдник да предаде оръжията си. Обвинили го в тежко
нападение и носене на оръжия без разрешително на „обществени места“
и го арестували. Незнайно по каква причина обвиненията били свалени
след една седмица.

Тази къща била продадена и когато новите й собственици започнали
да я почистват, открили кашони с порнографски списания и дупка,
изкопана в циментовия под на мазето.

Осемнайсет месеца по-късно той отново привлякъл вниманието на
полицията. Гари изписал сестрата на своя приятелка от психиатричната
клиника, в която била настанена и я затворил в апартамента си.
Слабоумното момиче било открито в заключен килер в мазето на
Хайдник и върнато в болницата, където след преглед се установило, че е
била изнасилена, содомизирана и заразена с гонорея – вагинално и
орално. Хайдник бил арестуван и обвинен в отвличане, изнасилване,
задържане против волята, принуждаване към сексуални действия и
намеса в попечителството на момичето.

„Епископ“ Хайдник отказал да бъде представляван от адвокат и сам 
поел защитата си в съда, пледирайки за невинен.  Съдът решил да не му 
повярва и той получил присъда от три до седем години затвор.

Последвалият психологичен преглед установил, че Хайдник е
„психично-сексуално незрял“. Също така бил обявен за манипулативен
и изобретателен. Въпреки това прекарал по-голямата част от присъдата
си в болницата, а не в затвора.

Съгласявайки се да остане под наблюдението на щатските здравни
органи, свирепият криминален психопат Гари Майкъл Хайдник бил
пуснат за пореден път сред жителите на Филаделфия. Тази ужасна



грешка била допусната през април 1983 г.

Ориенталска невеста

Малко след това умствено изостаналата приятелка на Хайдник
Анжанет Дейвидсън изчезнала завинаги. Гари никога не признал, че има
нещо общо с това, но останал главният заподозрян за липсата на
момичето.

Следващият план на Хайдник бил да се сдобие на всяка цена с
„ориенталска невеста“. Главното му изискване било тя да е девствена и
той много лесно получил това, което искал по пощата. Тя се казвала
Бети Дисто. Младата филипинка кореспондирала с „епископ“ Хайдник
известно време, преди да се съгласи да дойде в Щатите, за да бъде с
него. Споразумението било да се оженят веднага щом тя пристигне.

След като я посрещнал на летището, Хайдник я завел в дома си на
улица „Норт Маршъл“ и й показал стаята й. Тя била шокирана, когато
видяла, че в нейното легло спи някаква бавноразвиваща се жена.
Хайдник й казал, че жената е наемателка. Въпреки тези недоразумения,
Бети се оженила за него на 3 октомври 1985 г. в Мериленд. Първата
седмица Хайдник се отнасял добре с нея и й говорел, че трябва да
създадат семейство. След една седмица тя се върнала от пазар и открила
Хайдник да прави секс с три жени едновременно. Ужасената Бети
поискала от Гари да заплати билета за връщането й във Филипините.
Гари отказал и й заявил, че той е шефът и ще прави секс с колкото жени
си пожелае.

От този момент нататък Хайдник постоянно водел жени в къщата и
често карал Бети да гледа, докато правел секс с тях. Ако се оплачела, я
биел и я заставял да готви за него и креватните му партньорки. Ставал
все по-агресивен с всеки изминал ден и заплашвал Бети, че ако посмее
да го напусне, ще я открие и ще я убие.

Един ден през 1986 г. чашата за Бети най-сетне преляла. Тя
възроптала отново, че той води жени в къщи и Хайдник я пребил,
изнасилил вагинално и анално и я заплашил, че ще я убие. Тъй като
познавала само него и приятелите му, Бети била принудена да се обърне
за помощ към членовете на филипинската общност. Те я убедили, че е



най-добре да го напусне и след четири дни под предлог, че отива на
пазар, тя си тръгнала, за да не се върне никога. След две седмици
Хайдник бил арестуван по обвинения в нападение, неприлично
посегателство, изнасилване на съпруга и принуждаване към
нестандартно сексуално сношение. За негов късмет обвиненията били
свалени, тъй като Бети не се появила в съда на предварителното
разглеждане. През 1987 г. Бети отново завлякла Хайдник в съда, в опит
да получи финансова издръжка за сина си, който била заченала от Гари
без негово знание. По време на делото съдията разбрал за медицинската
история на Хайдник и наредил той да мине през серия от тестове, за да
се установи умственото му състояние. До момента на провеждането на
тези тестове две от момичетата в мазето за разплод на Хайдник вече
били мъртви.

Луд или да?

Ескалиращото поведение на Хайдник се кореняло в неговата
неспособност да контролира живота си. Неговите въображаеми
физически и реални психически недостатъци, едновременно с
неспособността му да ги коригира, го навеждали на безрадостната
мисъл, че е напълно безпомощен. Той смятал, че създавайки много деца
и заедно с това живот извън своя собствен, най-сетне ще успее получи
контрола, който така отчаяно търсел.

Неговата враждебност и ненавист към жените по принцип – особено
към онези, които го отхвърляли – в един момент преляла и Хайдник бил
готов да прекрачи границата и насила да установи контрол. Веднъж
прекрачена границата ставала все по-неясна и той постигнал точно
обратното на това, към което се стремял. Хайдник губел контрол с всеки
изминал ден. За да се пребори с чувството си на безсилие, той вдигнал
летвата на болката и терора, които създавал за жертвите си,
проектирайки върху тях собствените си недостатъци. Наранявал ги, за
да им прехвърли собственото си страдание.

Физическите проявления на търсещия контрол Хайдник се състояли в
жестоките изнасилвания, експериментите с мъчения и канибализма. Все
пак ужасната величина на деянията му като че ли била непосилна за



него. Фактът, че той съвсем нелогично се съгласил да пусне Джозефина
Ривера и вярата му, че тя ще се върне при него, сякаш демонстрирал
неговата подсъзнателна нужда да се освободи от тежестта на ролята, с
която се е нагърбил.

Това било напълно възможно, защото с всяка чудовищност, която
извършвал, Хайдник се самоизгарял отвътре. Той самият не можел да
спре собствената си лудост, затова подсъзнателно сграбчил
възможността, предоставена му от Ривера. Ако Хайдник не бил заловен
тогава, цикълът на ужасите щял да екалира още повече и накрая да
доведе до масивна психологическа катастрофа. Омраза и ярост,
работещи в тандем с неговите умствени дефекти, го разкъсвали отвътре
и той нямал къде да отиде.

В едно дело за убийство винаги има спекулации дали човекът,
извършил тези неописуеми неща, е бил с всичкия си по време на
престъплението. Обвиненията в съзнателното причиняване на смъртта
на жените, които впоследствие били погребани или нарязани на парчета,
за да бъдат изядени от кучетата, и още по-лошо, от нищо
неподозиращите пленнички, със сигурност повдигнали въпроса за
вменяемостта на подсъдимия.

Чудовищен „списък“ с човешки части бил открит в кухнята на
Хайдник. Той включвал две ръце под лактите, бицепс, две колена и
части от бедрата, мускулни тъкани и кожа. В хладилника били
внимателно съхранени 11 килограма човешка плът, която той варял,
пържел и печал, без да му пречи ужасната смрад, която се носела
наоколо. Гари давал тази храна на жертвите си и е повече от вероятно
той самият да е опитвал от нея. Всичко това говори за един крайно
увреден ум.

Летална инжекция

„Всеки човек, който смила кучешка храна и човешки останки в
кухненския робот и нарича това деликатес, и го дава за храна на
другите, очевидно не е съвсем наред“. – Чарлз Перуто младши,
адвокатът на Хайдник.

Процесът започнал в понеделник, на 20 юни 1988 г., под



председателството на съдия Ейбръхам, в сградата на общината във
Филаделфия. Защитникът на Хайдник Чарлз „Чък“ Перуто младши
трябвало да убеди журито, че неговият клиент е невменяем и не може да
носи отговорност за извършените престъпления.

Срещу това твърдение били изправени показанията на оцелелите
жертви на Хайдник. По време на предварителното разглеждане те
обрисували ясния образ на човек, който по време на ужасните си деяния
изглежда се държал под пълен контрол. Той ги измъчвал съвсем
обмислено и клинически методично. Това било подкрепено от факта, че
ги бил накарал да се подпишат под документа, целящ да уличи
Джозефина Ривера като съучастничка в убийството на Дебора Дъдли.

Ривера също била сложена на огъня, когато другите пленнички я
обвинили, че доброволно е съдействала на Хайдник. Единствено
Джаклин Аскинс опровергала това, заявявайки че Ривера е действала
под натиска на Хайдник.

Съдебните заседатели били повече от объркани след многобройните
езотерични показания на психиатри, разглеждащи темата за
шизофренията и най-различни други психични заболявания.
Свидетелите на обвинението изтъкнали инвеститорските способности
на Хайдник като доказателство, че умът му работи изключително
логично, въпреки честите посещения по болниците.

Защитата трябвало да създаде представата за човек, който е станал 
жертва на собствения си увреден ум. Дори обвинението не спорело, че 
Хайдник страда от личностно разстройство. Действията му говорели 
достатъчно ясно за това.  Но дали е бил чак толкова умствено болен, че 
да не може да разбере последиците от престъпленията си? Категорично 
не. Обвинението твърдо се придържало към тезата, че Хайдник е лукав 
хищник с астрономически коефициент на интелигентност, който се е 
наслаждавал на престъпленията си и умело се е опитал да ги прикрие.

В заключителната си реч Перуто отново наблегнал, че Хайдник е по-
скоро луд, отколкото лош човек. Съдебните заседатели се оттеглили, за
да вземат решението си. На 30 юни 1988 г., след два дни и половина
заседаване, те били готови с присъдата.

Гари Хайдник бил признат за виновен по две обвинения в
предумишелно убийство и още 16 други обвинения. На следващия ден
съдия Ейбръхам го осъдил на смърт. Гари, също като много други



осъдени убийци, не показал никакви емоции, докато съдията обявявал
присъдата. Когато съобщили на баща му, че синът му е осъден на смърт,
той заявил, че това изобщо не го интересува.

Хайдник очаквал екзекуцията си в продължение на 11 години. През
това време жертвите му повдигнали срещу него дела за обещетение
заради частичната глухота, която им бил нанесъл при мъчението с
отвертките.

Хайдник останал верен на себе си и направил няколко опита за
самоубийство в затвора.

Бащата му, който се отказал официално от сина си след
произнасянето на присъдата му, споделил с медиите строгото си мнение
по въпроса: „Всеки, който извърши нещо подобно, заслужава да бъде
обесен.“.

Смъртта най-сетне дошла за него в 22:29 ч. във вторник на 6 юли
1999 г., под формата на летална инжекция. Гари Хайдник бил
екзекутиран за смъртта на Дебора и Сандра. Едва ли някой, особено
оцелелите от кошмара в избата на смъртта на улица „Норт Маршъл“, е
пролял и една сълза за кончината му.
 



Албърт Фиш: Върколака от Уистерия
Милият и добродушен на вид герой на тази история хитро примамвал

децата в своя смъртоносен капан, след което ги сготвял и изяждал.
Албърт Фиш е живото лице на Ханибал Лектър и представлява истинска
загадка за криминалната психология.

Този садо-мазохистичен мъчител, сериен убиец и канибал е известен
още като „Сивия човек“, „Върколака от Уистерия“, „Вампира от
Бруклин“ и „Торбалан“. Той се хвали, че е имал „деца във всеки щат“,
определяйки бройката на около 100, макар да не става ясно дали говори
за сексуално насилие или канибализъм, и дали това изобщо е вярно.
През живота си бил заподозиран в най-малко пет убийства. Фиш
признава за три случая, които полицията успява да потвърди.
 



Някой чука на вратата

Едуард Бъд бил предприемчив младеж на 18 години. Той бил твърдо
решен да сполучи и да се измъкне от отчайващата бедност на
семейството си. На 25 май 1928 г. той пуснал обява в неделното издание
на „Ню Йорк Уърлд“, която гласяла: „Млад мъж на 18 години търси
работа в провинцията. Едуард Бъд, 406 Уест 15 Стрийт“. Снажният
младеж бил нетърпелив да започне работа и да подпомогне семейството
си. Хванат в капана на мръсния, смрадлив и претъпкан град, живеещ в
мизерно жилище заедно с баща си, майка си и още четири по-малки
деца, той жадувал да работи в провинцията на чист въздух.

Следващият понеделник, на 28 май, на вратата се почукало и майката
на Едуард, възпълничката Делиа, отворила вратата. Човекът отвън се
представил като Франк Хауърд, фермер от Фармингдейл, Лонг Айлънд,
който искал да интервюира Едуард, за да го наеме на работа.

Делиа пратила петгодишната Беатрис да извика брат си от
апартамента на съседите. Старецът се усмихнал сърдечно на детето и му
дал монета от пет цента.

Докато чакали Едуард, Делиа имала възможност да разгледа по-добре
стария човек. Той имал много мило лице, обрамчено със сива коса, на
което доминирал огромен провиснал сив мустак. Гостът обяснил на г-жа
Бъд, че навремето си е изкарвал хляба като вътрешен декоратор в града,
но след като се пенсионирал купил фермата със спестяванията си. Имал
шест деца, които бил отгледал сам, тъй като жена му ги изоставила
преди повече от десет години.

С помощта на децата си, петима работници и един шведски готвач,
той бил превърнал фермата си в преуспяващо предприятие с
няколкостотин пилета и половин дузина млекодайни крави. Тъй като
един от работниците му напускал, имал нужда от някого, който да заеме
мястото му.

В този момент влязъл Едуард и се запознал с г-н Хауърд, който
похвалил момчето за неговия ръст и силно телосложение. Едуард
уверил стария човек, че е трудолюбив работник и г-н Хауърд му
предложил 15 долара на седмица, на което момчето се съгласило



веднага. Хауърд дори се съгласил да вземе на работа и най-добрия му
приятел Уили.

Г-н Хауърд бързал за среща и си тръгнал с обещанието да се върне в
събота, за да ги вземе. Момчетата били много развълнувани, а
семейство Бъд били щастливи, че на обявата на техния син се е отзовал
такъв мил стар човек, и то предлагайки му доста добра позиция.

Големият ден дошъл в събота на 2 юни, но г-н Хауърд не се появил.
Вместо това получили бележка от него, в която пишело, че нещо го е
задържало и ще им се обади на следващата сутрин.

На следващата сутрин в около единайсет часа Франк Хауърд
пристигнал в апартамента на семейство Бъд, носейки ягоди и прясно
сирене. „Тези продукти идват право от фермата ми“ – обяснил той.

Делиа убедила стария човек да остане за обяд. Албърт Бъд старши за
пръв път имал възможност да говори с новия работодател на сина си.
Това бил щастлив разговор за бащата на момчето. Срещу него стоял
този мил и учтив стар джентълмен и възторжено описвал своите 20 акра
фермерски земи, сплотения екип от работници и простичкия и сърдечен
живот в провинцията. Бащата знаел, че синът му иска точно това.

Грейси

Алберт старши бил портиер в животозастрахователна компания и
имал излъчването на постоянно мачкан човек. Той не бил особено
впечатлен от външния вид на Франк Хауърд заради измачкания му син
костюм, но старецът му се сторил възпитан и достоен за доверие.

Щом седнали да обядват, вратата се отворила и влязло едно
прекрасно 10-годишно момиченце. Грейси си тананикала някаква
песничка. Огромните й лешникови очи и тъмнокестенява коса
контрастирали с много бялата й кожа и розовите й устни. Някой ден
щяла да разбие много мъжки сърца.

Тя се връщала от църква и носела неделните си дрехи: бяла
копринена рокля, бели копринени чорапи и перлена огърлица, която я
правела да изглежда с десет години по-голяма.

Франк Хауърд, също като останалите мъже, които се сблъсквали със
сияещата Грейси, не можел да свали погледа си от хубавото момиче.



„Хайде да видим добре ли броиш“ – казал той и й подал огромна връзка
банкноти. Семейство Бъд се слисало от размера на сумата, която
старецът носел в себе си.

„Деветдесет и два долара и петдесет цента“ – бързо пресметнала
Грейси.

„Какво умно малко момиче“ – казал г-н Хауърд и й дал пет цента, за
да купи бонбони за себе си и сестричката си Беатрис.

Хауърд казал, че ще се върне вечерта, за да вземе Едуард и Уили,
защото първо трябвало да отиде на рожден ден на едно от децата на
сестра си. Дал на момчетата два долара да отидат на кино.

Точно преди да си тръгне той поканил Грейси да дойде с него на
рождения ден на племеницата му. Казал, че ще се грижи добре за нея и
ще я прибере преди девет часа вечерта.

Делиа попитала къде живее сестрата на г-н Хауърд и той й дал адреса
на жилищна сграда, намираща се на „Кълъмбъс“ и 137-а улица.

Майката не била сигурна дали да я пусне, но Албърт старши я
убедил, казвайки, че за Грейси ще бъде добре да отиде. „Пусни бедното
дете. Тя и без това няма много забавления“.

Делиа облякла на Грейси най-хубавото й палто и сивата й шапка и
изпратила дъщеря си и г-н Хауърд до вратата, гледайки след тях докато
се отдалечавали по улицата.

Същата вечер нямало и помен от г-н Хауърд и Грейси. Родителите
изкарали една безсънна нощ без никаква вест от красивата им
дъщеричка. На сутринта изпратили Едуард до полицейското
управление, за да обяви сестричката си за изчезнала.

Безследно изчезнали

В полицията ги очаквали лоши новини – лейтенант Самюъл Дрибън
казал на семейство Бъд, че адресът, на който „Франк Хауърд“ бил казал
че живее сестра му, е измислен. Милият старец бил измамник. Нямало
никакъв Франк Хауърд, никаква ферма във Фармингдейл, Лонг Айлънд.
Всичко било лъжа.

Полицията започнала разследването по обичайната процедура.
Проверили всеки с името „Франк Хауърд“ и накарали семейството да



разгледа албумите със снимки на регистрираните насилници на деца,
умствено болни пациенти и други престъпници. Но това не помогнало –
от Грейси нямало и следа.

На 7 юни нюйоркската полиция изпратила 1000 листовки до
полицейски управления в цялата страна със снимката на Грейси и
описанието на г-н „Хауърд“. Това, заедно с цялата местна публичност
по случая, довело до епидемия от мними обаждания и писма от хора,
които твърдели, че са виждали Грейси. Всяко едно от тях било
старателно проверено от над двадесетте детектива, назначени да
разследват случая.

Все пак имало и две солидни следи. Полицията открила офиса на
„Уестърн Юниън“, от който „Франк Хауърд“ бил изпратил съобщението
си на семейство Бъд, както и оригинала на бележката. От почерка и
граматиката ставало ясно, че „Хауърд“ е образован и изискан човек.
Полицията открила и сергията, от която старецът бил купил сиренето,
което донесъл в дома на семейството. И двата адреса се намирали в
Източен Харлем и полицията удвоила усилията си в района.

Полицията в Ню Йорк имала опит в отвличанията на деца. Даже
имали един странно подобен случай едва миналата година. На 11
февруари 1927 г. четиригодишният Били Гафни си играел в коридора
пред апартамента си с тригодишното си съседче, което също се казвало
Били. Към тях за малко се присъединило едно 12-годишно съседче,
което гледало спящата си сестричка, но момчето бързо се прибрало
вкъщи, когато чуло бебето да плаче.

След няколко минути същото момче забелязало, че двамата Били са
изчезнали и отишло да каже на бащата на по-малкия Били. След
трескаво търсене, бащата намерил тригодишния си син сам на
последния етаж на сградата.

„Къде е Били Гафни?“ – попитал той сина си.
„Торбалан го взе“ – отговорило малкото момче.
Армията от детективи, която дошла на следващия ден да разследва

изчезването на малкия Гафни, напълно игноририла тригодишния
свидетел, който се придържал към простичкото си обяснение.
Полицията смятала, че липсващото момче се е залутало в някоя от
изоставените индустриални сгради в околността, или още по-лошо, че е
паднало в канала „Гоуанос“ на няколко пресечки от дома му. Хората в



района организирали претърсване и каналът бил драгиран, но от малкия
Били нямало и следа.

Торбалан

Полицията най-сетне се вслушала в думите на тригодишния свидетел,
който им дал описание на „Торбалан“. Това бил слаб старец с посивяла
коса и мустаци. Полицията обаче не се сетила да свърже това описание
с друго престъпление, извършено от убиец с псевдонима „Сивия човек“
преди няколко години.

През юли 1924 г. осемгодишният Франсис Макдонъл играел пред
дома си в пасторалното предградие Чарлтън Уудс в Стейтън Айлънд.
Неговата майка седяла наблизо и кърмела новородената си дъщеричка,
когато видяла мършав старец с посивели коси и мустаци да стои по
средата на улицата. Тя се вторачила в странния, опърпан старец, който
стискал и отпускал юмруците си и нещо си мърморел. Мъжът докоснал
прашната си шапка, за да я поздрави и се отдалечил надолу по улицата.

По-късно същия следобед старецът бил забелязан отново да
наблюдава Франсис и други четири момчета, които заедно играели на
топка. Дядото извикал Франсис при себе си, а останалите деца
продължили играта. След няколко минути старецът и Франсис
изчезнали. Пак в този следобед съсед забелязал момче, приличащо на
Франсис, да влиза в гората заедно с възрастен сивокос старец.

Изчезването на Франсис било открито чак когато дошло време за
вечеря. Неговият баща, който бил полицай, организирал търсенето.
Открили момчето в гората, затрупано с клони. Състоянието му било
ужасно. Дрехите му били съдрани от тялото и той бил удушен с
тирантите си. Франсис бил пребит толкова жестоко, че полицията се
усъмнила, че „старият“ скитник е наистина чак толкова стар и крехък,
колкото изглеждал. Предположили, че може би старецът има
съучастник достатъчно силен, за да нанесе подобни удари на момчето.

За кратко време към случая били прикрепени експерти по
отпечатъците от Манхатън, полицейски фотографи и около двеста
полицейски служители. Мащабното разследване довело до няколко
обещаващи заподозрени, само че нито един от тях не бил сивокос и



мустакат старец. Лицето му било завинаги запечатано в паметта на Анна
Макдонъл: „Той се влачеше по улицата, мърмореше си нещо и правеше
странни движения с ръцете си. Никога няма да забравя тези ръце.
Потръпнах, когато ги видях… той ги стискаше и отпускаше, стискаше и
отпускаше. Забелязах, че гледа към Франсис и останалите. Видях
гъстата му сива коса и увисналия сив мустак. Цялата му външност бе
сива и извехтяла.“.

Въпреки мащабните усилия на полицията и гражданите, „Сивия
човек“ изчезва без следа.

Писмо от ада

През ноември 1934 г. случаят на Грейси Бъд бил все още отворен, но
вече никой не очаквал някога да бъде разкрит. Само един човек, Уилям
Ф. Кинг, продължавал да разследва отвличането. От време на време
Кинг се обаждал на журналиста Уолтър Уинчъл, за да го осведоми за
хода на разследването. На 2 ноември 1934 г. Уинчъл пише в своята
рубрика:

„След проверка по загадъчния случай с десетгодишната Грейс Бъд,
която изчезна преди шест години, от полицията ме увериха, че случаят
ще бъде разрешен, както се надяват, след не повече от четири седмици.“

Десет дни по-късно Делиа Бъд получила писмо, което слава богу не
успяла да прочете, поради липсата си на образование. Синът й Едуард
го прочел вместо нея и се втурнал да намери детектив Кинг. Писмото
било безчовечно жестоко:

„Скъпа моя г-жо Бъд,
През 1884 г. моят приятел капитан Джон Дейвис се качи на борда

на парахода „Такома“, който отплава от Сан Франциско за Хонг Конг,
Китай. Когато пристигна, той и двама други моряци слезли на брега и
се напили. Когато се върнали на пристанището, корабът бил заминал.

Тогава в Китай царял глад. Месото струвало от два до шест долара
за килограм. Гладът бил толкова силен сред най-бедните, че те
продавали децата си под 12 години за храна. На улицата не било
безопасно за деца под 14-годишна възраст. Във всеки магазин
предлагали пържоли и месо за готвене. Желаното от клиента парче се



режело направо от голите детски телца. Най-скъпо стрували най-
крехките месца на децата, които били продавани за телешки котлети.

Джон прекарал там толкова дълго време, че привикнал към вкуса на
човешкото месо. Когато се завърнал в Ню Йорк, той отвлякъл две
момчета на 7 и 11 години. Завел ги вкъщи, съблякъл ги голи и ги
завързал в килера. След това изгорил всичките им дрехи. Всеки ден по
няколко пъти той ги наплясквал – измъчвал ги – за да стане месото им
вкусно и крехко.

Първо убил 11-годишното момче, защото имало по-дебел задник и
съответно повече месо. Всяка част от тялото му била Сготвена и
изядена, освен главата, кокалите и вътрешностите. Той бил Изпечен
във фурната, сварен, ожарен, пържен и задушен. По-малкото момче
минало по същата процедура. По онова време живеех наблизо – на
улица „Ийст 100“ 409. Той толкова често ми разказваше колко вкусно е
Човешкото месо, че се реших да го опитам.

В неделя, на 3 юни 1928 г., аз ви посетих на улица „Уест 15“ 406.
Донесох ви сирене и ягоди. Обядвахме. Грейс седна в скута ми и ме
целуна. Аз реших да я изям.

Предложих да я заведа на парти. Вие казахте Да, тя може да дойде.
Заведох я в една празна къща в Уестчестър, която предварително бях
избрал. Когато стигнахме там, й казах да ме изчака отвън. Тя набра
диви цветя. Качих се на горния етаж и съблякох дрехите си, за да не ги
изцапам с кръв.

Когато бях готов я повиках през прозореца. След това се скрих в
килера и я зачаках да влезе в стаята. Когато ме видя чисто гол, тя се
развика и понечи да избяга надолу по стълбите. Сграбчих я и тя каза,
че ще каже на мама.

Първо я съблякох гола. Как риташе само – хапеше и драскаше.
Задуших я до смърт, нарязах я на малки парченца, за да мога да взема
месото й с мен. Сготвих я и я изядох. Колко вкусен и крехък бе
задникът й изпечен на фурна. Отне ми 9 дни да изям цялото й тяло. Не
я чуках, но можех да го направя, ако исках. Тя умря девствена.“.

Следа



Никой не искал да повярва, че написаното в писмото е истина.
Сметнали, че това са бълнувания на някакъв перверзен, садистичен
ненормалник. Но детектив Кинг осъзнал, че подробностите за
посещението при семейство Бъд отговарят на случилото се. Почеркът в
ужасното писмо бил идентичен с този от бележката, която възрастният
похитител бил изпратил чрез „Уестърн Юниън“ преди шест години.

На плика имало важна следа: малка шестоъгълна емблема с буквите
Ч.Б.А.Ш.Н.Й., съкращение от „Частна Благотворителна Асоциация на
Шофьорите в Ню Йорк“. Със съдействието на президента на
асоциацията било свикано извънредно събрание на членовете й.
Междувременно полицията сравнила почерка на „Франк Хауърд“ с
попълнените на ръка бланки за членство в асоциацията. След това
детектив Кинг помолил членовете – онези, които били минали
проверката на почерка – да докладват за всеки, който е взимал
канцеларски материали от асоциацията.

Напред излязъл млад чистач и си признал, че бил взел два-три листа и
няколко плика. Той бил оставил взетото в стаята си на улица „Ийст 52“
200, където живеел под наем. Хазяйката била шокирана, когато й дали
описанието на „Франк Хауърд“. Той приличал досущ на стария човек,
който бил живял тук два месеца и който се бил изнесъл само преди два
дни.

Бившият наемател се наричал Албърт Х. Фиш. Хазяйката споменала,
че той очаквал да получи писмо от сина си, който работел към
Гражданския корпус за опазване на околната среда в Северна Каролина.
Синът редовно изпращал пари на стария си баща.

От пощата съобщили на детектив Кинг, че са засекли писмо,
предназначено за Албърт Фиш. Но той не се свързвал с бившата си
хазяйка, за да си го вземе и детективът започнал да се притеснява, че
нещо го е подплашило.

На 13 декември 1934 г. хазяйката се обадила на детектив Кинг и му
съобщила, че Албърт Фиш е дошъл да си вземе писмото. Старецът се
наслаждавал на чашата с чай, предложена му от хазяйката, когато Кинг
отворил вратата. На въпроса дали той е Албърт Фиш, старецът се
изправил и кимнал утвърдително.

Неочаквано Фиш бръкнал в джоба си и извадил бръснарски нож,
който размахал пред себе си. Вбесеният Кинг сграбчил старческата ръка



и грубо я извил зад гърба му. „Падна ли ми сега“ – извикал
тържествуващо той.

Признание

Признанието на Албърт Фиш било изслушано от много служители на
властта и психиатри, но във вестниците била публикувана само силно
орязаната му версия. То представлявало одисея от перверзии и
неописуеми извращения, които изглеждали невероятни, докато не били
обстойно проверени детайл по детайл. Още по-удивително било колко
немощен и безпомощен изглеждал Фиш. Той бил попрегърбен, крехък
стар човечец, висок 1,68 см и тежал само 59 кг.

Детектив Кинг бил първият, който чул признанието. Фиш му
разказал, че през лятото на 1928 г. бил завладян от „жажда за кръв“ и
имал нужда да убива. Отзовавайки се на обявата на Едуард Бъд, той
възнамерявал да примами него, а не сестра му, на някое изоставено
място, да отреже пениса му и да го остави да изкърви до смърт.

След първото посещение в къщата на Бъд Фиш си купил
инструментите, от които щял да има нужда за осакатяването на
момчетата: секира, трион и касапски нож. Увил тези уреди във вързоп,
който скрил в будка за вестници, преди да посети дома им за втори и
последен път.

Когато Фиш видял снажния млад Едуард – един напълно оформен
млад мъж – и неговия приятел Уили, той бил уверен, че ще може да
надвие двете момчета. Все пак имал богат опит в това отношение.

Но когато съзрял Грейси, променил решението и плановете си. Точно
нея отчаяно искал да убие.

Водейки Грейси със себе си, той спрял при будката за вестници, за да
прибере вързопа с инструментите, след това хванал влака за Бронкс и
после за селцето Уъртингтън в Уестчестър. За Грейс купил еднопосочен
билет.

Грейс била очарована от 40-минутното пътуване в провинцията. Тя
била напускала града само два пъти през живота си и това за нея било
едно чудесно приключение.

На гарата в Уъртингтън Фиш бил толкова вглъбен в чудовищния си



план, че забравил вързопа с инструментите си във влака. За ирония,
Грейс го подсетила и той се върнал да си вземе пакета.

Тръгнали по един отдалечен път и стигнали до изоставена двуетажна
сграда, известна като „Вила Уистерия“, разположена в гориста
местност. Докато Грейси се забавлявала навън, късайки диви цветя,
Фиш се качил в спалнята на втория етаж, отворил вързопа с
инструментите и съблякъл дрехите си.

След това повикал Грейси да се качи при него.

Зверството

Грейси влязла в къщата с букет от диви цветя в ръка и се запътила
нагоре към спалнята. Когато видяла, че старецът е гол, се разпищяла за
майка си и се опитала да избяга. Но Фиш я сграбчил за гърлото и я
задушил, което му донесло сексуална възбуда.

После нагласил главата й над тенекиена кутия и я отсякъл, като по
този начин повечето от кръвта изтекла вътре в кутията. След това
изхвърлил кутията с кръв на двора. Съблякъл обезглавеното дете и с
помощта на касапския нож и секирата разрязал тялото му на две.

Увил няколко парчета от тялото й във вестник и ги взел със себе си.
Другите части оставил там и след няколко дни се върнал и ги хвърлил
през каменната ограда зад къщата. От инструментите се отървал по
същия начин. След като изслушал всичко това Кинг му задал последния
си въпрос: Какво го е накарало да извърши подобно ужасно нещо?

„Знаете ли“ – отговорил Фиш, – „никога не съм можел да си го
обясня.“.

Капитан Джон Стийн го попитал защо е написал писмото до 
семейство Бъд  и Фиш отговорил, че не знае. „Просто изпитах 
непреодолимо желание да пиша.“.

Още същия ден полицията отишла във „Вила Уистерия“, за да
прибере останките на Грейси. Албърт Фиш стоял наблизо без да покаже
каквато и да е емоция.

Вечерта в 22:00 ч. го разпитал окръжния прокурор П. Франсис Маро.
Когато Маро запитал Фиш защо е убил Грейси, той обяснил, че е бил
завладян от „жажда за кръв“, но след като всичко свършило бил



преизпълнен със скръб. „Половин час след като го извърших бих дал
живота си, за да върна нейния.“.

Маро го попитал дали е изнасилил Грейси и Фиш заявил твърдо:
„Изобщо не ми е хрумвало подобно нещо.“.

До този момент никой не го питал, а и той нищо не казвал за
канибализма, споменат в писмото му до семейство Бъд. Полицията
смятала, че всичко това звучи твърде шантаво, за да е истина. Или може
би са се опасявали, че ако включат и тези отвратителни детайли в
обвинението, това би помогнало на адвокатите на Фиш да пледират за
невменяемост в съда.

Същата нощ новината за залавянето на Албърт Фиш изтекла в
пресата и репортерите първи поднесли новините на семейство Бъд.
Малко по-късно детектив Кинг откарал г-н Бъд и сина му Едуард в
полицията, за да идентифицират Фиш.

Едуард не просто разпознал Фиш, той се нахвърлил върху него: „Ти
дърто копеле! Мръсен кучи син!“.

Г-н Бъд бил изненадан от липсата на емоции от страна на Фиш. „Не
ме ли познаваш?“ – попитал той стареца.

„Да“ – отговорил учтиво Фиш, – „Вие сте г-н Бъд.“.
„А ти си човекът, който влезе в дома ми като гост и отне малкото ми

момиченце“ – казал през сълзи бащата.

Криминално минало

Не е изненадващо, че Албърт Фиш бил стар познайник на полицията.
Неговото досие се простирало назад до 1903 г., когато бил в затвора за
кражба. Оттогава бил арестуван още шест пъти за най-различни дребни
провинения, като изпращане на неприлични писма и дребни кражби.
Половината от тези арести се били случили по времето на изчезването
на Грейси и всеки път обвиненията били сваляни от него. Той неведнъж
бил пациент в психиатрични клиники.

Когато го попитали за миналото му, Фиш отговорил:
„Роден съм на 19 май 1870 г. в град Вашингтон. Баща ми беше

капитан Рандал Фиш, масон 32 степен и е погребан в Голямата ложа на
Гробището на Конгреса. Той бе капитан на кораб, плаващ по река



Потомак, от столицата до Маршал Хол, Вирджиния.
Баща ми падна мъртъв на 15 октомври 1875 г., на старата гара в

Пенсилвания, където бе прострелян президента Гарфийлд, и аз бях
даден за отглеждане в сиропиталището Сейнт Джон във Вашингтон.
Останах там почти до деветгодишна възраст и на онова място започнах
да се променям към зле. Бяхме безмилостно бичувани. Виждах как
някои момчета правят неща, които не би следвало да правят. Пеех в
хора от 1880 до 1884 г. – сопрано. Дойдох в Ню Йорк. Бях добър
бояджия – интериори и други работи.

Взех си апартамент и доведох майка си от Вашингтон. Живеехме на
улица „Уест 101″ и там се запознах с жена си. След като ми роди шест
деца, тя ме напусна. Взе всичките мебели и дори не остави матрак, на
който да спят децата.“

„Все още се тревожа за децата“ – подсмърчал той. В онзи момент
шестте му деца били на възраст от 21 до 35 години. – „Изобщо не идват
да видят стария си баща в затвора.“.

Канибалски апетити

Албърт Фиш го очаквали две обвинения от Манхатън и окръг
Уестчестър. Окръг Уестчестър го обвинява в предумишлено убийство,
докато Манхатън подготвял обвинителен акт за отвличане.

Междувременно полицията направила голям пробив. Шофьор на
тролейбусна линия в Бруклин видял снимката на Фиш във вестника и го
идентифицирал в полицията като нервния стар човек, видян от него на
11 февруари 1927 г., който се опитвал да спре плача на малко момченце,
седящо до него в тролея. Пенсионираният вече шофьор Джоузеф
Мийхан ги наблюдавал внимателно. Малкото момче, което нямало
връхна дреха, не спирало да плаче за майка си и трябвало да бъде
извлечено насила от тролея от стареца. Оказало се, че малкото момче е
отвлеченият Били Гафни.

Впоследствие Фиш си признал за неописуемите неща, които бил
причинил на Били Гафни:

„Заведох го на бунището на авеню „Райкър“. Там има една
изоставена къща. Съблякох го гол, завързах ръцете и краката му и



натъпках в устата му мръсен парцал, който намерих сред боклуците.
След това изгорих дрехите му, а обувките му изхвърлих на бунището.
Тогава си тръгнах, хванах тролея за 59-та улица в 2:00 ч. и оттам се
прибрах пеша вкъщи.

На следващия ден в около 14:00 ч. си взех уредите – саморъчно
направен бич с къса дръжка. Направих го като разрязах един от
коланите си наполовина, и всяка половина срязах на шест ивици с
дължина около 20 см. Бичувах го по задната част на краката, докато не
рукна кръв. Отрязах ушите и носа му и сцепих устата му от ухо до ухо.
Извадих очите му. Тогава той умря. Забих ножа си в корема му и пих от
стичащата се кръв.

Намерих четири стари торби за картофи и събрах купчина камъни.
Носех с мен чанта, в която сложих носа, ушите и няколко резенчета от
стомаха. След това нарязах тялото и го поставих в чантата, увито в
много хартии, а главата, краката под коляното и ръцете под лактите,
поставих в торбите, пълни с камъни, които хвърлих в мочурливите
гьолове покрай пътя отиващ за Норт Бийч.

Прибрах се у дома с месото. Най-много харесах предната част на
тялото му, която изпекох на фурна. Направих си задушено от ушите,
носа, парчета от лицето и стомаха. Прибавих лук, моркови, репи,
целина, сол и пипер. Беше вкусно.

След това отрязах половите му органи, измих ги, поставих ивици
бекон на всяка буза на задника му и сложих всичко това във фурната.
Когато месото се запече, налях малко вода за сос и прибавих лук. На
чести интервали поливах печеното със соса, за да бъде месото вкусно и
сочно.

След два часа месото беше добре запечено с кафява коричка.
Печените пуйки, които бях ял дотогава, не можеха да сравняват с това
ястие. Изядох всичкото месо за четири дни, без половите органи. Не
можех да ги сдъвча и ги хвърлих в тоалетната.“

Няколко дни по-късно мъж от Стейтън Айлънд се свързал с
полицията и идентифицирал Фиш като човека, който се бил опитал да
подмами осемгодишната му дъщеря в горите, недалеч от мястото където
след три дни бил убит Франсис О’Донъл. Момичето, вече
тийнейджърка, го разпознало в килията му. „Сивия човек“ бил открит.

Фиш бил свързан и с убийството на 15-годишната Мери О’Конър във



Фар Рокауей, извършено през 1932 г. Пребитото тяло на момичето било
намерено в гората, близо до къща, която Фиш бил нает да боядисва.

С всички тези обвинения от различни места Фиш имал много малки
шансове да бъде оправдан. Единствената възможност да се пребори със
смъртното наказание била психиатрите да го обявят за невменяем.

Психиатърът

Доктор Фредрик Уъртам описва в книгата си „Шоуто на
жестокостта“ своята първа среща с Албърт Фиш в неговата
затворническа килия. Той бил шокиран от това колко „хрисим, благ,
добродушен и възпитан“ изглеждал Фиш. „Ако търсите някого, на
когото да поверите децата си, бихте се спрели на него без колебание.“.

Отношението на Фиш към ситуацията, в която се намирал, било
напълно равнодушно. „Нямам особено желание да живея. Нямам
особено желание и да бъда убит. За мен няма никакво значение. И без
това не смятам, че съм съвсем наред.“.

Когато д-р Уъртам го попитал дали има предвид, че не е с ума си,
Фиш отговорил: „Не точно… Никога не съм можел да се разбера.“.

Д-р Уъртам установил, че психозата е често разпространено явление
в рода на Фиш:

„Негов чичо страдал от религиозна психоза и умрял в щатската 
болница. По-малкият му брат бил слабоумен и умрял от хидроцефалия. 
Майка му била смятана за „голяма чудачка“, която виждала и чувала 
разни неща. Леля му по бащина линия пък била „напълно луда“.  Друг 
негов брат страдал от хроничен алкохолизъм, а сестра му от някаква 
форма на умствено разстройство.“.

Албърт твърдял, че истинското му име е Хамилтън Фиш. Той бил
кръстен на далечен роднина, който бил държавен секретар при
управлението на президент Грант. Сменил името си на Албърт, защото
му омръзнало да му се подиграват.

На 26 години се оженил за 19-годишно момиче, което му родило
шест деца. Когато най-малкото дете било на три години, тя го напуснала
заради друг мъж и го оставила сам да се грижи за децата. Впоследствие
се оженил още три пъти, но браковете му не били законни, тъй като



нямал развод с първата си съпруга.
Според доктор Уъртам безподобната перверзия на Фиш е единствена

по рода си в аналите на психиатричната и криминалната литература.
„Садо-мазохизмът насочен към деца, особено към момчета, взема
превес в неговото сексуално-регресивно развитие.“.

Фиш му казал: „Винаги съм имал желанието да причинявам болка на
другите и другите да причиняват болка на мен. Като че ли винаги съм се
наслаждавал на всичко свързано с болката.“.

Уъртам описва, че Фиш „е експериментирал с телесни нечистотии от
всякакъв тип и активно и пасивно. Взимал парченца памук, напоени с
алкохол, вкарвал ги в ректума си и ги подпалвал. Същото прилагал и
върху детските си жертви.“.

Фиш доверил на доктора огромен брой детски жертви – „поне
стотина“. Той ги подмамвал с пари или бонбони. Обикновено избирал
афроамерикански деца, защото смятал, че полицията няма да обърне
толкова внимание на липсата им.

Никога не се връщал втори път в един и същи квартал. Казал, че е
живял в най-малко 23 щата и е убил поне по едно дете във всеки от тях.
Понякога върху него падали подозрения и това му коствало работата.

Често изпитвал натрапчив импулс да пише неприлични писма и го
правел. Според д-р Уъртам „това не били обикновените неприлични
писма, които се пишат, за да се получи наслада от споделянето на
фантазии с нищо неподозиращия получател. Това били предложения за
осъществяване на неговите влечения, които той отправял към хората в
силно живописен стил.“.

Игли и карфици

Първоначално д-р Уъртам имал леки подозрения, че Фиш го лъже,
особено когато разказал на психиатъра, че от години забивал игли в
областта между ректума и скротума си:

„Каза, че го е правил и на други хора, особено на деца. В началото
само ги забивал и после веднага ги изваждал. Но после започнал да ги
забива толкова дълбоко, че не можел да ги извади и те си оставали там.“
Докторът го пратил на рентген и наистина в областта на пелвиса му



имало най-малко 29 игли.
На 55-годишна възраст Фиш започнал да страда от халюцинации и

делюзии. „Имал видения на Христос и Неговите ангели… бил погълнат
от религиозни теории, че трябва да се очисти от пороците и греховете
си, изкупвайки ги чрез физическо страдание, самонараняване и човешки
жертви… Цитирал до безкрайност Библията, вмъквайки свои собствени
мъдрости, като например „Блажен е този, който взема Твоите младенци
и разбива главите им в камъните.““.

Фиш вярвал, че Бог му е наредил да измъчва и кастрира малки
момчета. И той го бил правил неведнъж.

Уъртам бил изумен, когато Фиш му описал чудовищния
канибализъм, на който било подложено тялото на Били Гафни.
„Неговото умствено състояние, докато описваше с подробности всяка
една минута от онези си деяния, представляваше особена смесица.
Разказваше съвсем прозаично, както една домакиня би разказвала за
любимите си рецепти… Но понякога гласът и изражението на лицето му
издаваха нещо като задоволство и възторжена възбуда. Тогава си казах:
Където и да сложим границите на здравия разум, това със сигурност е
отвъд тях.“.

Това че Фиш страдал от някаква религиозна психоза било повече от
сигурно за д-р Уъртам. Децата на Фиш го били виждали да „удря голото
си тяло с гребло, в което са забити пирони, докато не му потече кръв.
Също го били виждали да застава сам на върха на хълм и вдигайки ръце
да крещи: „Аз съм Христос!““.

Фиш казал на психиатъра: „Това, което направих, трябва да е
правилно, иначе някой ангел щеше да ме спре, както ангелът спира
Авраам в Библията (да не пожертва сина си).“.

Психиатърът на защитата Доктор Уъртам вярвал, че Фиш е
невменяем пред закона: „Аз определям неговата индивидуалност като
интровертна и извънмерно инфантилна… Той е умствено болен и
според мен диагнозата е параноична психоза… Тъй като Фиш страда от
делюзии и е особено объркан по въпросите за наказанието, греха,
изкуплението, изтезанията, религията и самонараняването, той има
перверзна, изкривена – ненормална, ако щете – представа за добро и
зло. Доказва го с изявлението си, че ако не е било правилно, някой е щял
да го спре, както Авраам е бил спрян от ангел.“.



Уъртам смятал, че Фиш в действителност е убил петнадесет деца и е
осакатил около стотина други. „Тази цифра многократно бе доказана от
полицията през годините.“.

Още двама експерти на защитата свидетелствали, че Фиш е
невменяем. Четиримата психиатри, призовани от обвинението, заявили,
че той е с всичкия си. Един от тях бил главният лекар на
психиатричната болница, в която Фиш бил командирован за
наблюдение две години след Грейс Бъд и другите убийства, и където
бил обявен за „безобиден и нормален“.

Процесът

Процесът срещу Албърт Фиш за предумишленото убийство на Грейс
Бъд започнал в понеделник, на 11 март 1935 г., под председателството
на съдия Фредерик П. Клоуз. Начело на обвинението стоял главният
окръжен прокурор Елбърт Ф. Галагър, а адвокат на защитата бил
Джеймс Демпси.

Планът на Демпси бил да атакува компетентността на експертите от
болница „Белвю“, които били наблюдавали Фиш през 1930 г. и го били
обявили за нормален. Също така планирал да изложи пред съда
възможността Фиш да страда от отравяне с олово, което се среща често
при бояджиите и понякога причинява деменция.

Основите на стратегията на прокурора Галагър били изложени в
началото на делото:

„В този случай се подлага на съмнение здравия разум на
обвиняемият. Ще се докаже, че подсъдимият е вменяем пред очите на
закона и е способен ясно да разграничава правилното от грешното,
както и причините и последиците от действията си. Той не е умствено
ощетен и паметта му е чудесна за човек на неговата възраст.
Обвиняемият е в състояние да се ориентира без проблеми в
заобикалящата го среда и не страда от умствени разстройства, а е
сексуално обременен или на езика на медицината е сексуален
первезник, или сексуален психопат. Неговите действия са анормални, но
отвличайки жертвата от дома й, предварително подготвяйки
инструментите за престъплението, и отвеждайки я в изоставената къща



в онази гориста местност, той е бил с ясното съзнание, че върши нещо
нередно. Следователно е вменеям пред закона и трябва да отговаря за
постъпките си.“.

Адвокатът на защитата Демпси се фокусирал върху странния живот
на Фиш и самобичуването му с подкованото с пирони гребло и
забиването на иглите. След това наблегнал на грижовния облик на Фиш
като баща и любовта му към децата му: „Въпреки всички тези брутални,
криминални и порочни наклонности, обвиняемият има и друга страна.
Той е бил отличен баща. Никога не е удрял децата си. Казвал е
молитвата на масата всяка вечер. През 1917 г., когато най-малкото му
дете било на три годинки, жена му го напуснала. От тогава, до момента
на убийството на Грейс Бъд през 1928 г., той е бил и баща и майка на
тези деца.“. Демпси приключил изявлението си, напомняйки на журито,
че от обвинението зависи да докаже, че човек, който убива и яде деца,
може да е нормален.

На свидетелската скамейка се изправили родителите на Грейс и
нейният брат Албърт младши. Демпси изглежда бил твърдо решен да
направи голям въпрос от факта, че Делиа и Албърт старши били дали
съгласието си Грейс да отиде на рожден ден с Фиш. Когато дошъл редът
на бащата на Грейс да свидетелства, човекът бил толкова завладян от
емоциите си, че започнал да ридае с глас.

На третия ден от процеса, въпреки усилените възражения на
защитата, в съдебната зала била внесена кутия с останките на Грейс Бъд
и детектив Кинг пресъздал, позовавайки на признанията на Фиш, начина
по който било убито момичето. Сетне Галагър се пресегнал в кутията и
извадил малкия череп на мъртвото момиче. Това бил много драматичен
момент, заради който Демпси настоял, че делото трябва да се анулира
поради неправилно провеждане.

За да докаже невменяемостта на клиента си, Демпси се фокусирал
върху канибализма. Това, че Фиш бил изял части от тялото на
момичето, очевидно не било постъпка на нормален човек. Но не успял
да докаже, че Фиш в действителност е направил онова, което твърдял.

Фиш изглеждал абсолютно незаинтересован през цялото време на
процеса. Само веднъж изразил пред адвоката си желание за живот,
казвайки: „Бог все още има работа за мен.“.

Демпси призовал няколко от децата му да свидетелстват за странното



поведение на баща им – самобичуването и забиването на игли в тялото,
както и религиозните му делюзии. Те твърдели, че въпреки това той е
бил добър баща и никога не ги е наранявал физически.

Признак за психоза

За да демонстрира още повече странното поведение на Фиш, Демпси
призовал на свидетелската скамейка жена, която била получила няколко
неприлични писма от него. Залата била изпразнена от представителките
на нежния пол, докато Демпси четял неприличната кореспонденция.

Друг свидетел на защитата била и 17-годишната доведена дъщеря на
Фиш Мери Никълъс. Тя разказала за игра, която баща й бил показал на
нея и братята и сестрите й: „Той отиваше в стаята си и обуваше едни
малки, кафяви шорти. След това идваше в гостната, носейки пръчката, с
която обикновено разбъркваше боите си.

Даваше пръчката на някой от нас, след това заставаше на ръце и
колене, а детето с пръчката го яхваше наобратно. Целта на играта беше
той да познае, без да гледа, колко пръсти му показваме. Той вдигаше
ръка, показвайки предполагаемата бройка и ако не отгатнеше, а той
никога не отгатваше, детето с пръчката трябваше да го удари по задника
толкова пъти, колкото пръсти сме показали.“.

Понякога вместо пръчката, използвали за играта четка за коса. Тя
разказала и че той си забивал карфици под ноктите пред децата.

На Демпси му се удал случай да атакува психиатрите експерти на
обвинението. След тричасово интервю с Фиш доктор Чарлз Ламбърт го
бил обявил за „психопатична личност без психоза“.

Демпси попитал Ламбърт: „Да предположим, че този човек не просто
е убил момичето, но е изял и плътта й. Ще твърдите ли, че е възможно
човек да яде човешко месо цели девет дни и все пак да няма психоза?“.

Ламбърт отговорил: „Вкусовите възприятия не са подсъдни, мистър
Демпси.“.

Демпси настоял: „Кажете с колко случаи в практиката си сте се
сблъсквали, в които човек яде човешки изпражнения.“

„О, познавам доста известни индивиди… има един, когото всички
познаваме, който даже ги използва като гарнитура към салатата си“ –



подхвърлил небрежно Ламбърт.

Изпържен

Процесът продължил десет дни, а на журито му трябвало по-малко от
час, за да стигне до присъдата.

„Намираме обвиняемия за виновен по обвинението“ – обявил
председателят.

Фиш не бил щастлив от присъдата, но пък перспективата да бъде
електрифициран го привличала. Репортер от „Дейли Нюз“ пише:
„воднистите му очи светнаха при мисълта, че ще бъде изгорен от
пламъци, много по-горещи от онези, с които той самият изгарял
жертвите си, за да утоли глада си.“.

Фиш благодарил на съдията за смъртната си присъда на
електрическия стол. На 16 януари 1936 г. той влязъл в стаята за
екзекуции и три минути по-късно бил обявен за мъртъв. Погребан е в
гробището на затвора „Синг Синг“. Преди екзекуцията бил чут да казва,
че го чака „най-голямото удоволствие в живота му“, а точно преди да
включат електричеството заявил: „Дори не знам защо съм тук.“

Фиш отричал да има нещо общо с други убийства, но детектив Уилям
Кинг смятал, че той стои и зад псевдонима „Вампира от Бруклин“ –
изнасилвач и убиец, чийто жертви са предимно деца. Една от жертвите
му е 12-годишната Йета Абрамович от Бронкс, която през 1927 г. била
удушена и пребита на покрива на пететажна сграда на улица „Симпсън“
1013. Тя умряла в болницата малко след като била открита. Убиецът се
измъкнал, а 20 детективи и голям брой редови полицаи били по следите
на „висок млад мъж“, за когото имало сведения, че се е опитвал да
примами няколко млади момичета от квартала в тъмни входове и алеи.
 



Андрей Чикатило: Канибала от Ростов
Андрей Чикатило е най-прочутият съветски сериен убиец, погубил

най-малко 50 деца и младежи в периода 1978-1990 г. Неговият случай
става знаменателен не само заради огромния брой на жертвите му, но и
защото усилията на съветската милиция да предупреди за опасността
обикновените граждани по време на разследването биват осуетени от
официалната идеология на страната, според която явлението сериен
убиец не би могло да съществува в едно комунистическо общество.
 



Първи следи

Първото открито тяло представлявало предимно кости. Случаен
човек, който търсел дърва в „лесополосата" (изкуствено залесен
участък, предотвратяващ ерозията), се натъкнал на останките. Горският
пояс бил широк едва 45 м и през него минавала пътека, но тялото било
забелязано чак в доста напреднал стадий на разлагане. По някои от
костите били останали малки парченца кожа, а от черепа висял кичур
черна коса. Мъжът, който открил останките, подал сигнал в милицията.

По оставеното по гръб тяло нямало дрехи годни за идентифицирането
му, а главата била обърната на една страна. Ушите били сравнително
незасегнати от разлагането и по тях се виждали мънички дупки за
обици. Това, заедно с дължината на косата, подсказвало, че жертвата е
от женски пол. От положението на тялото можело да се съди, че тя се е
опитвала да се бори с нападателя си. Изглежда две от ребрата й били
счупени, вероятно с нож, а по-обстойният оглед показал множество
прободни рани в костта. В очните кухини очевидно било дълбано с нож,
както и в областта на интимните части.

Онзи, който е направил това, смятала милицията, трябва да е бил
някакъв обезумял звяр.

Властите имали сигнал за изчезнало 13-годишно момиче – Любов
Бирюк от близкото селище Новочеркаск. Следователите се свързали с
чичото на изчезналото момиче, който я търсил навсякъде, когато
изчезнала в началото на месеца. Той пристигнал на
местопрестъплението, за да види останките.

Чичото на Любов, вероятно вкопчвайки се в последната искрица
надежда, казал, че косата на племеницата му не е толкова тъмна, а и му
се струвало, че тези кости са лежали тук по-дълго време от изчезването
на Любов.

Няколко часа по-късно майор Фетисов пристигнал от Ростов-на-Дон,
най-близкия голям град. Той бил главен детектив за целия район.
Фетисов поискал докладите за други изчезнали лица в областта и
заповядал милиционерите-курсанти да претърсят заобикалящите гори.
Наредил също да се вземат отпечатъци от останалата по пръстите на



жертвата кожа.
На следващия ден търсачите открили един жълт сандал и жълта

чанта, съдържаща кутия цигари от същата марка, която младото момиче
било изпратено да купи. След това отпечатъците, взети от трупа и от
подвързиите на учебниците на момичето, потвърдили, че тялото е на
Любов. ДНК анализите за идентифициране на тяло все още не били
открити в онези години, но доказателствата показвали със сигурност, че
това е липсващото момиче. Патологът предполагал, че високите
температури и силните валежи са допринесли за ускоряването на
процеса на разлагане.

Въпреки старателното претърсване на района около останките не
били открити улики, които да помогнат за идентифицирането на убиеца.
Роклята на Любов също липсвала. Това означавало, че от нея не могат
да се снемат проби. Случаят се смятал за случайно нападение, което
едва ли щяло лесно да бъде разкрито.

Според Робърт Кълън, автор на книга по случая, повечето от
убийствата в района попадали в две категории: интимни убийства, при
които някой изпада в ярост, или се напива и напада някого, когото
познава - обикновено член от семейството; и способстващи убийства,
извършвани, за да се вземе нещо от жертвата. Но никой от семейството
на момичето не ставал за заподозрян и тя не носела в себе си нищо
ценно.

Близо до тялото имало пътека, по която често минавали хора, а пътят
бил само на 70 м разстояние. Престъплението било доста рисковано и
твърде усърдно. Макар сексуалните престъпления да се считали за
прояви, възможни единствено в разглезените западни общества, на лице
били достатъчно признаци, че този инцидент представлява точно това.

По-късно от съдебномедицинската експертиза станало ясно, че
жертвата е била нападната из отзад и е била ударена силно по главата с
дръжката и острието на ножа едновременно. Вероятно момичето
веднага е изпаднало в безсъзнание. Тя била наръгана най-малко 22
отделни пъти и била осакатена и по други начини. (Според книгата „На
лов за дявола“ на Ричард Лори, разказана отчасти от гледната точка на
убиеца, броят на раните бил 41.).

Милицията разработила няколко версии и започнала да търси
възможните заподозрени: умствено болни, непълнолетни престъпници,



или лица с история в сексуалните престъпления. Опитали се да разберат
кого е познавала Любов и как би могла да се е сблъскала с убиеца.

Тогава един мъж, осъден за друго изнасилване, научил, че е
заподозрян и веднага се обесил. Това изглежда слагало край на
разследването. Други обещаващи заподозрени нямало, а според
милицията убиецът бил намерил своя собствена форма на изкупление,
самоубивайки се.

Но тогава се появила още една жертва.

Отдел за "Особено сериозни случаи"

По-малко от два месеца след откриването на тялото на Любов
железопътен работник, който вървял близо до гарата в Шахти, се
натъкнал на скелетни останки. Те изглежда били стояли на мястото от
приблизително шест седмици и скоро било определено, че принадлежат
на жена. Тялото било съблечено и лежало с лице към земята, с
разтворени крака. Онова, което накарало разследването да обърне
внимание на този случай, били ключовите му прилики с предишния:
многобройни прободни рани и разкъсани очни ябълки.

Тъй като нямало лице с подобен ръст и пол, обявено за издирване,
тялото не било разпознато.

Само месец след това войник, събиращ дърва на около 16 км на юг, се
натъкнал на друго женско тяло, лежащо с лицето надолу. Тя била
покрита с клонки, а прегледът показал същия модел прободни рани и
наранявания на очните дъна. И това тяло останало неидентифицирано.

Връзката била очевидна. Най-малко три жени били станали жертва на
сериен убиец. Но никой не признавал това, особено пред пресата.
Официално това били три отделни, неразкрити случаи на убийство.

Майор Фетисов организирал специален екип от 10 души, изцяло
посветен на разследването. Възнамерявал да стигне до дъното на тази
работа и да попречи на този маниак да убива още невинни жени. Сред
хората в екипа му бил и втори лейтенант от криминалната лаборатория
Виктор Бураков. Той бил най-добрият в анализа на веществени
доказателства, като пръстови отпечатъци и отпечатъци от стъпки, и
експерт в бойните изкуства. През януари 1983 г. Бураков бил поканен да



се присъедини към отдела за "Особено сериозни случаи".
През същия този месец била открита и четвърта жертва. Тя изглежда

била убита преди шест месеца и била оставена близо до мястото, където
била намерена втората жертва. При нея се наблюдавали същите
прободни рани, но част от дрехите й били открити наблизо.
Предполагало се, че е тийнейджърка.

Всичко, което знаела милицията до този момент било, че убиецът –
когото наричали Маниака – не пуши (иначе би взел цигарите, намерени
близо до Любов), и че е мъж. Той имал някакъв проблем с очите на
жертвите, но властите нямали представа дали ставало въпрос за
суеверие или фетиш. Във всеки случай избождането на очите показвало,
че убиецът прекарва известно време с жертвите си след смъртта им.

Без да разполага с определени следи, отделът решил да погледне
назад във времето и да провери дали не е имало и други жертви.
Първата истинска задача на Бураков била да поеме ръководството на
разследването в Новошахтинск, където току-що било обявено за
издирване едно 10-годишно момиченце.

Объркване

Олга Сталмаченок тръгнала на урок по пиано на 10 декември 1982 г.  
и оттогава никой не я бил виждал. Бураков разпитал родителите й и 
научил, че тя се е разбирала с тях и нямала причина да иска да избяга от 
къщи. Родителите й обаче получили някаква странна пощенска
картичка, подписана от „Садистичната Черна котка“, в която пишело, че
дъщеря им е в гората и предупреждавала, че през тази година ще има
още 10 жертви. Бураков сметнал това за някаква извратена шега, но все
пак се опасявал, че момиченцето може би е мъртво.

На 14 април, четири месеца след изчезването й, тялото на Олга било
намерено в едно поле, намиращо се на около 5 км от музикалната
консерватория, където тя ходела на уроци. Голото й тяло лежало в
замръзналия тракторен коловоз на кооперативната ферма. Милицията не
преместила тялото, за да може Бураков да го види. Тъй като била убита
през зимата, трупът й бил запазен от снега и следите от раните с нож си
личали ясно по синьо-бялата й кожа. Черепът бил пробит, както и



гърдите и коремът й. Ножът бил проникнал в тялото дузина пъти с
изключителна ярост, размествайки органите вътре в него. Убиецът се
бил прицелил специално в сърцето, белите дробове и интимните части.
Както и при другите случаи, нападателят бил повредил очите й с ножа
си.

Бураков знаел без съмнение, че трябва да търси свиреп, сексуално
мотивиран сериен убиец, който започвал да напада жертвите си все по-
често, привличайки внимание към това, което върши, без да оставя
никакви следи. Бураков не разполагал с информация за подобни случаи,
която би могъл да използва за изготвяне на профил. Смятало се, че
мъжете, които убиват по този начин, са малко и единствено
висшестоящите служители били запознати с подробностите от подобни
разследвания.

Бураков, който последвал дългия маршрут от горското стопанство до
мястото, където било оставено тялото, смятал, че убиецът е имал кола.
Също така бил сигурен, че човекът не предизвиква страх у хората, които
доближава. В неговата външност не би трябвало да има нещо явно,
което да предизвиква тревога у жените и децата. Това правело
откриването му още по-трудно. Възможно било да прикрива някакво
умствено разстройство, което евентуално да бъде забелязано от
околните.

Отделът решил да се посвети изцяло на разследването на познатите
сексуални насилници в района и в частност да проучи къде точно са
били те на 11 декември. След това щели да се насочат към освободените
от болниците умствено болни пациенти и после към мъжете, които
живеят и работят в околността и притежават кола. Към случая били
привикани и експерти графолози, които сравнили картичката с
почерците на всички хора в града. Това била еднообразна и изморителна
работа, с минимални шансове за успех.

Онова, което не знаели е, че близо до Шахти по подобен начин било
убито 15-годишно момче, чието тяло е затрупано от падащия сняг. Той
щял да бъде открит едва по-късно.

Следващите четири месеца не донесли нищо ново и тогава убиецът
ударил отново. В един друг залесен пояс близо до Ростов-на-Дон, група
момчета се натъкнали на кости в едно дере. И този път властите не
успели да свържат останките с някое изчезнало лице, но анализът на



костите не само че свързал това престъпление с останалите, но и
показал, че те принадлежат на момиче със Синдрома на Даун. Това
улеснявало нещата до известна степен и милицията се заела да
проверява специализираните училища в района, за да се опита да
установи самоличността на жертвата.

През същата тази зима в горите била убита и една 45-годишна жена,
но никой не я свързал със серията убийства от лесополосата. Това щяло
да стане по-късно.

Оказало се, че убитото момиче е на 13 години и е посещавало
училище за деца в нейното състояние. Никой не бил подал сигнал за
изчезването й, тъй като тя често отсъствала. Нейният случай отстъпил
място на следващото тяло, открито през септември в гористата местност
близо до летището в Ростов, на 3 км от жертва №6. Този път жертвата
била 8-годишно момче. То било намушкано също като останалите и
очите му били извадени. Оказало се, че момчето липсва от 9 август. То
било използвало обществения транспорт точно като момиченцето, което
ходело на уроци по пиано.

Това ново развитие на нещата озадачило всички. Основният анализ,
към който се придържали досега, разполагайки с толкова оскъдна
информация за убиеца, бил, че той търси един и същ тип жертви. Този
човек убивал възрастни жени и малки деца, момичета и момчета.
Разследващите се чудели дали си нямат работа с повече от един убиец.
Това изглеждало невъзможно, но също толкова невероятна изглеждала и
идеята, че тъй различни жертви биха могли да задействат еднакъв тип
сексуална агресия у един човек.

Тогава Бураков разбрал, че убиецът най-сетне е заловен. Това бил
краят. Той се запътил към затвора, за да научи колкото се може повече
за този човек.

Признание

Заподозреният бил 19-годишният Юри Каленик. Той живял години
наред в дом за умствено изостанали деца и след това започнал работа в
строителството. Запазил приятелството си с по-големите момчета от
детския дом и когато едно от тях било разпитано за скорошните



убийства, казало, че Юри ги е извършил. И така, осланяйки се на
показанията на едно изплашено и умствено недоразвито момче,
властите повярвали, че са разкрили случая.

Юри бил арестуван и подложен на разпит. Той нямал право на
адвокат или право да запази мълчание. Почти не осъзнавал какво се
случва с него. Въпреки това обаче отричал всичко. Не бил убил никого.
Разпитът продължил няколко дни, защото милиционерите вярвали, че
той ще се пречупи и ще си признае вината. Юри скоро осъзнал, че за да
прекрати побоите над него, ще трябва да каже на мъчителите си онова,
което искат да чуят. Признал за всичките седем убийства и прибавил
към списъка още четири неразкрити убийства в района. Сега милицията
се нуждаела единствено от подкрепящи доказателства. Младежът се
оказал страхотна находка.

Виктор Бураков се захванал с по-нататъшното разследване. Юри
изглеждал обещаващ заподозрян, тъй като имал умствено разстройство
и използвал обществения транспорт. А и защо би си признал за подобни
брутални престъпления, ако не ги е извършил? По онова време – а дори
и сега – трудно се разбирала психологията на фалшивите
самопризнания. По-малко интелигентните хора са по-податливи на
внушение, особено ако са изтощени, и биха казали на разпитващите
всичко, само за да ги задоволят – обикновено повтаряйки вече чутите
във въпросите подробности.

Когато един заподозрян може да отведе полицията до мястото на
убийството, това обикновено се смята за солидно доказателство за вина,
а Каленик направил точно това в няколко от случаите. Но Бураков не
бил убеден. Забелязал, че Каленик не отива право към мястото, дори
когато е съвсем близо до него, а сякаш се лута наоколо, ослушвайки се
за подсказки от страна на милиционерите. Бураков не смятал, че това е
добър тест. Когато проучил неговите писмени показания, съмненията
му нараснали още повече. Осъзнал, че Каленик е получил на готово
повечето от информацията и казвал онова, което се очаквало от него,
тъй като се чувствал заплашен.

Бураков тъкмо се чудел какво да предприеме, когато се появило
поредното тяло.



Операция „Лесополоса“

В една друга гориста местност били открити останките на
обезобразена млада жена. Зърната на гърдите й били откъснати –
вероятно със зъби - коремът й бил разпорен, а едното й око било
извадено. Тялото било престояло на онова място няколко месеца и
дрехите на момичето липсвали. Каленик би могъл да е виновникът за
това убийство, жертвата на което останала неидентифицирана, понеже
по онова време бил на свобода. Но не би могъл да е извършил
убийството на следващата жертва, открита на 20 октомври.

Тя била убита приблизително преди три дни, когато Каленик вече бил
задържан в управлението. Той със сигурност не бил нейният убиец, но
раните й били подобни на тези на другите жертви. Който и да бил
извършителят, той ставал все по-дързък и свиреп в хирургическите си
операции. Тази жертва била изцяло изкормена, а органите й липсвали.
Този път обаче очите й си били на мястото. Тя би могла да не е част от
серийните убийства, но било възможно и убиецът да е сменил почерка
си или да е бил прекъснат.

Четири седмици по-късно, недалеч от същото място били открити
скелетните останки на жена. Смъртта на тази жертва била настъпила
през лятото, а очите й били извадени.

Не след дълго, малко след настъпването на новата 1984 г. се появило
и десетото неразкрито убийство. Тази жертва била момче, открито
близо до железопътните линии. Той бил идентифициран като 14-
годишния Сергей Марков, който липсвал от 27 декември. За първи път,
благодарение на запазващия ефект на зимата, детективите под
ръководството на Михаил Фетисов можели да видят какво точно правел
убиецът с тези млади хора.

Той бил намушкал момчето с нож в шията десетки пъти – раните
били 70 – и бил дълбал с нож в гениталиите му, премахвайки всичко в
областта на интимните части. Освен това бил изнасилил жертвата си
анално, след което бил решил да освободи червата си, изхождайки се на
едно местенце наблизо.

Ясно било, че затвореният Каленик не би могъл да е отговорен за
това убийство, а маниакът, който извършвал тези зверства, все още е на



свобода. В бързането си да приключи случая, милицията била допуснала
сериозна грешка.

Фетисов решил да проследи стъпките на жертвата в деня на
изчезването й. Тръгвайки от град Гуково, където живеело момчето, той
се качил на електричката. В същия този град се намирал домът за
бавноразвиващи се деца и учителите били подали сигнал, че един техен
бивш възпитаник – 23-годишният Михаил Тяпин – е напуснал дома по
същото това време и се е качил на влака. Той бил доста едър млад човек,
който почти не можел да говори. И този път милицията изкопчила
самопризнания.

Тяпин и неговият приятел Александър Пономариев разказали, че са
срещнали Марков, подлъгали са го в гората и са го убили. Признали и
че са оставили там екскрементите си. Тяпин имал безбройни фантазии
свързани с насилие и поел отговорност за още няколко неразкрити
убийства в района. Но нито веднъж не споменал за изваждането на
очите на жертвите. И той и Пономариев си признали за две убийства, за
които било доказано, че са дело на друг.

Милицията се объркала напълно и докато Фетисов хранел известни
съмнения, то Бураков бил напълно убеден, че не са заловили убиеца.
Вярвал, че извършителят е само един, че този човек е самотник, а не
част от някаква банда, и че със сигурност е умствено разстроен, но по
някакъв трудно забележим начин.

Тогава се появила първата по-сериозна улика. Съдебният лекар
открил семенна течност в ануса на Марков. Ако заловят убиеца, биха
могли да сравнят кръвните антигени. Това не би могло да донесе точно
съвпадение, но поне щяло да елиминира заподозрените. Всъщност
пробите елиминирали всички младежи, заподозрени до сега.

Тогава от лабораторията съобщили, че е имало объркване в пробите.
В действителност те съвпадали с кръвната група на Михаил Тяпин. Това
означавало, че милицията може би наистина е заловила убиеца на
Марков.

Но труповете продължавали да изникват.

Няколко възможни следи



През 1984 г. в гористите райони в близост до местата, където били
открити предишните останки, били намерени още многобройни жертви.
Първото тяло, открито след ареста на Тяпин, било на жена, посечена по
същия свиреп начин като предишните. Очите й обаче били недокоснати,
но за сметка на това се появил допълнителен елемент: един от пръстите
й бил отрязан.

Открита била и друга улика: отпечатък от обувка, 47-и номер,
оставен в калта. По една от дрехите на жертвата били открити следи от
сперма и кръв.

Скоро тя била идентифицирана като 18-годишно момиче, забелязано
на автобусната спирка в компанията на момче, което работело наблизо.
Когато разпитали младежа, се оказало, че той има алиби.

Докладът на съдебния лекар съдържал три важни обстоятелства:
жертвата имала срамни въшки, стомахът й съдържал несмляна храна, и
вътре в нея нямало следи от сперма. Убиецът очевидно бил мастурбирал
върху нея. Възможно било, имайки предвид бедността на момичето, да е
била подмамена в гората с обещанието за храна в замяна на секс.

Милицията проверила в аптеките за човек, търсещ лекарство против
срамни въшки, но без резултат.

Властите установили, че момичето е имало приятелка, изчезнала през
1982 г. Сравнявайки зъбните картони с черепите от различните останки,
успели да идентифицират приятелката като втората жертва от серията
убийства. Това свързвало две от жертвите – едната с извадени очи, а
другата не.

Милицията заловила поредния си заподозрян и той също си признал,
но Бураков търсел човек с определена персоналност, а никой досега не
се доближавал до нея. Той поставил въпроса пред началниците си и бил
смъмрен. Неговото мнение разделило специалния отдел на две фракции,
което било подпомогнато и от факта, че криминалната лаборатория не
била в състояние да им даде окончателен отговор на въпроса дали
семенните проби, намерени по две от жертвите, са от един и същи
човек. Към случая бил привлечен експерт от московската лаборатория,
който се справил по-добре. Семенните проби били от група AB, което
елиминирало целия списък със заподозрени досега. Нито едно от
признанията до този момент не вършело работа, а убиецът все още бил
на свобода.



Маниакът ударил отново през март в Новошахтинск, грабвайки 10-
годишния Дмитри Пташников, който бил открит 3 дни по-късно,
обезобразен и намушкан. Върхът на езика и пенисът му липсвали.
Семенната течност по ризата му го свързвала с предишните две
престъпления, при които била открита сперма. Близо до тялото му се
мъдрел отпечатък от голяма обувка.

Този път обаче имало очевидци. Момчето било забелязано да върви
след някакъв висок мъж с изпити скули и големи стъпала, който носел
очила. Никой не го познавал. Друг очевидец бил забелязал някаква бяла
кола.

Тогава 17-годишната Людмила Алексеева била открита намушкана
39 пъти с кухненски нож и следите не водели наникъде. Скоро се
появила още една жертва и после още една, съвсем наблизо. Първата
била момиче, убито с чук, а втората жена, наръгана многократно с нож.
Те били майка и дъщеря, загинали по едно и също време. До края на
същото лято през 1984 г. властите открили общо 24 жертви на убийство,
вероятно дело на един и същи човек. Понякога по телата имало следи от
сперма, която винаги била от AB група. При една от жертвите бил отрит
един сив косъм, вероятно мъжки, а близо до тялото на едно момче били
намерени парчета от дрехи, които не съвпадали с неговите.

През тази година убиецът разширил почерка си до известна степен.
Сега вече премахвал горната устна и понякога носа и ги поставял в
устата на жертвите или в изкормения им стомах.

Без очевидци, с нищожни веществени доказателства и без да може да
разбере как този човек примамва жертвите си, милицията чувствала, че
изпуска разследването от контрол. Този убиец бил ускорил крачката си,
убивайки пет жертви през първата година (или поне така смятали), а
сега отнемал живота на една жертва на всеки две седмици. Със
сигурност щял да направи грешка рано или късно. Нямало как да знаят,
тъй като все още не били открили неговите най-ранни жертви, че щяло
да мине доста време преди убийствата да спрат. Този човек не допускал
много грешки.

Заподозрени



При цялото организирано наблюдение неизбежно се стигнало до
проследяването и задържането на определени подозрителни мъже. Тази
процедура довела до задържането на двама заподозрени, всеки от които
бил интересен сам по себе си. Единият изглежда би могъл да бъде
човекът, когото търсели, а другият станал информатор.

Вътрешното министерство назначило дузина нови детективи към
случая и специалният отдел набъбнал до 200 души – мъже и жени.
Бураков стоял начело на разследването. Така получавал следите в
момента на постъпването им. Тази длъжност обаче, изискваща
разработването на добър план за залавянето на убиеца, представлявала
огромна отговорност. Той поставил служители под прикритие, които да
работят на автобусните спирки и гарите и да се мотаят из парковете.

Екипът стигнал до заключението, че трябва да търси мъж на възраст
между 25 и 30 години, висок, добре сложен, с AB кръвна група. Той бил
внимателен, най-малко средно интелигентен и вероятно притежавал
талант да убеждава словесно жертвите си. Пътувал често и живеел с
майка си или с жена си. Би могъл да е бивш пациент на психиатрично
заведение или пристрастен към лекарства, както и би могъл да
притежава познания по анатомия и умения да борави с нож. Всеки,
който съвпадал с тези характеристики, следвало да бъде подложен на
кръвен тест.

На пресата не било позволено да пише за връзките между тези
убийства, а само да отправя апели към възможните очевидци на
престъпленията. Към родителите не били отправени никакви
предупреждения да пазят децата си, както и към младите жени да не
излизат сами.

Един от милиционерите под прикритие забелязал някакъв по-
възрастен мъж на една автобусна спирка в Ростов. Той заговорил едно
подрастващо момиче и когато тя се качила на автобуса си, започнал да
се върти наоколо и накрая седнал до друга млада жена.

Поведението му се сторило подозрително на майор Заносовски и той
решил да го разпита. Името на мъжа било Андрей Чикатило - управител
на компания за машини. Той казал на Заносовски, че сега пътува по
работа, а иначе живее в Шахти. На въпроса защо заговаря млади жени
отговорил, че някога е бил учител и му липсват разговорите с млади
хора. Офицерът го пуснал да си върви.



Но по-късно Заносовски забелязал Чикатило отново и го проследил,
качвайки се на същия автобус, за да може да го наблюдава.

„Изглеждаше много неспокоен“ – гласи докладът, написан от
помощника на Заносовски – Ахматханов, – „и непрекъснато въртеше
главата си от едната на другата страна“.

Той последвал Чикатило в следващия автобус и го наблюдавал как
заговаря най-различни жени. Когато Чикатило се уговорил с една
проститутка да му направи орален секс под палтото, бил арестуван за
неприлично поведение на обществено място и милиционерите
преровили съдържанието на куфарчето му. Вътре в него имало буркан с
вазелин, дълъг кухненски нож, парче въже и мръсна хавлиена кърпа –
нищо, което да говори за бизнес пътуване.

Занасовски вярвал, че държи Убиеца от лесополосата в ръцете си.
Настоял прокурорът да дойде и да разпита мъжа. От Чикатило била
взета кръвна проба и групата му се оказала A, а не AB. Освен това бил
член на Комунистическата партия с много добри личностни
характеристики. Нищо в миналото му не повдигало съмнение. Въпреки
това бил задържан за няколко дни, за да се види дали седенето в килията
няма да го накара да направи самопризнания.

Той отрекъл всичко, макар да си признал за „сексуалната слабост“, и
накрая бил освободен. По-късно бил арестуван отново за дребна кражба
на работното си място, за която излежал три месечна присъда.

Междувременно Бураков решил да наруши протокола и да се
консултира с експерти психиатри от Москва. Искал да узнае как гледат
те на идеята за маниак, който убива жени и деца от двата пола. Повечето
от тях не проявили интерес или отказали да говорят поради липса на
повече информация. Но един психиатър, Александър Бухановски, се
съгласил да проучи малкото известни детайли, както и характерния
модел от местопрестъпленията и да състави профил. Той прочел всичко,
което могъл да намери, специализирал се в сексуалната патология и
шизофренията и бил готов да поеме рискове. Този твърде необичаен
случай живо го интересувал. Съставил доклад от седем страници.

Според него убиецът имал сексуални отклонения, бил на възраст
между 25-50 години и бил висок около 1,77 м. Смятал, че мъжът страда
от някаква форма на сексуална неспособност и ослепява жертвите си, за
да им попречи да го гледат. Обезобразявал труповете им от една страна,



защото бил вбесен от безсилието си и от друга, за да увеличи възбудата
си. Той бил садист и трудно получавал сексуално облекчение без
жестокост.

Често садистите обичат да нанасят повърхностни рани, каквито се
наблюдавали при много от тези жертви. Освен това убиецът
компулсивно следвал подтика на нуждата си и често изпадал в
депресии, когато не можел да убива. Дори било възможно да страда от
главоболия. Не бил умствено изостанал или шизофреник - напротив,
бил в състояние да състави план и да го следва. Той бил самотник и
единствен извършител на убийствата.

Бураков получил още две мнения, едно от които настоявало за двама
убийци, и почувствал, че нито едно от тях не му помага да се доближи
до разкриването на случая. Той бил все така безсилен.

Подхващайки версията, че убиецът би могъл да е сексуално
обременен, Бураков се заровил в досиетата на мъже, осъдени за
хомосексуални престъпления, и попаднал на Валери Иваненко, който
бил извършил няколко акта на „перверзии“ и твърдял, че е психопат.
Освен това притежавал харизматична личност и някога бил учител.
Иваненко бил на 46-годишна възраст, висок и носел очила. Лежал
затворен в психиатрично заведение в Ростов, но успял да избяга оттам.
Накратко, звучал като идеалния заподозрян.

Бураков обградил апартамента на майката на Иваненко и успял да го
залови. Но неговата кръвна група се оказала А, което го елиминирало
като убиеца. Иваненко сключил сделка с Бураков за съдействие в
разследването на гей-обществото, в замяна на освобождаването му.
Оказал се доста добър в осигуряването на тайна информация, която на
свой ред довела до още самопризнания, изтръгвани под натиск от
задържаните хомосексуалисти. Скоро Бураков научил доста неща за
подземния свят на Ростов – от перверзиите до насилието.

Но Бураков отново имал чувството, че тъпче на едно място.
Хомосексуалистите, които разследвал, нямали онова личностно
разстройство, което според него имал убиецът. Започнал да се съгласява
с идеята на Бухановски, че убиецът е хетеросексуален, но вероятно
импотентен в нормалните сексуални отношения.



Убиеца Х

Натискът да се разкрият престъпленията бил огромен, но през
следващите 10 месеца се появило само още едно тяло – на млада жена –
но жертвата била убита близо до Москва. Убиецът би могъл да се е
преместил или да е пътувал в този район. Детективите се чудели дали е
напуснал областта или е бил арестуван. Възможно било и да е умрял.
Тогава, през август 1985 г., било открито поредното женско тяло. При
жертвата се наблюдавали същите особености на нараняванията и
останките й лежали близо до едно летище.

Бураков заминал за Москва, за да прегледа снимките на мъртвото
момиче. Случаят толкова много приличал на последната жертва в
Ростов, че той бил убеден, че убиецът е отишъл в Москва поради
някаква причина. Прегледал разписанията на полетите и накарал
служителите си да проучат всичките попълнени на ръка билети. Но те
пропуснали да забележат една важна следа, която била под носовете им.

Тогава детективите от Москва попаднали на серия от убийства на
малки момчета, които били започнали тогава, когато убийствата в
Ростов били спрели. И трите жертви били изнасилени, а едното момче
било обезглавено.

Ростовският екип бързо бил привикан обратно в Шахти. В малка
горичка, близо до автобусното депо, лежало мъртво 18-годишно
момиче, а устата й била натъпкана с листа. Случаят носел същия почерк
като откритото по-рано този месец момиче в Москва. Под ноктите й
открили едно червено и едно синьо влакно, а около раните й имало пот,
която след анализ се оказала от кръвна група AB – групата на момичето
била нулева. Между пръстите й открили един сив косъм – подобен на
онзи от едно от по-ранните убийства. Убиецът бил оставил доста улики
на това местопрестъпление, както никога до сега. Детективите вярвали,
че вече са на път да разкрият случая.

Всъщност те попаднали на добър заподозрян, който даже бил замесен
с една от предишните жертви и който си признал (след 10-дневен
напрегнат разпит), но за Бураков показанията му не звучали достоверно.
Заподозреният не могъл да ги отведе до точното място на убийството.
За пореден път се оказало, че са хванали неправилния човек.



Главният следовател Исса Костоев, който имал зад себе си един
разкрит случай на сериен убиец, бил прикрепен към разследването. До
този момент много от детективите били натоварени със задачата да
наблюдават гарите и автобусните спирки за подозрителни лица.
Жените-служителки работели под прикритие, опитвайки се да накарат
мъжете да ги заговорят. Костоев прегледал резултатите от свършената
досега работа и решил, че нещата не се вършат както трябва. Даже
вярвал, че милицията вече се е сблъсквала с търсения човек, без да
разбере това. Това с нищо не помогнало и на без това сринатия морал на
разследващия екип.

За да се опита да научи повече за този тип брутален и суров убиец,
Костоев наредил да се преведе на руски класическия труд за
сексуалните хищници на Ричард фон Крафт-Ебинг, написан през XІX
век. Открил също едно рядко издание на „Престъпления и престъпници
в Западната култура“ от Б. Утевски, което съдържало цяла глава
посветена на случаи с обезобразяване и разчленяване на жертвите.
Разбрал, че някои убийци са подтиквани от чиста арогантност и от
представата, че жертвите им са предмети, които им принадлежат и с
които могат да правят каквото си искат.

Междувременно Юри Каленик бил все още в затвора, в очакване да
бъде приключено неговото разследване, което се отлагало, тъй като
детективите проучвали други възможности. Една от тези други следи
довела до петото фалшиво признание. Нещо очевидно не било наред в
провеждането на разпитите и Костоев бил бесен. Изобщо не вярвал, че
Юри е виновникът за убийствата.

Бураков се обърнал отново към д-р Бухановски и най-накрая му
позволил да прегледа всички доклади от местопрестъпленията, за да
може да състави по-подробен профил. Това според него щяло да
помогне да се стеснят следите. Бухановски проучил всички материали и
отделил няколко месеца, за да опише в 65 страници своите заключения
за хомосексуалистите, сексуалната обремененост, некрофилията и
некросадистите. Той кръстил неизвестния извършител „Убиеца Х“.

Заключенията му накратко гласяли следното: Х не е луд, тъй като
контролира онова, което прави и очевидно е егоцентричен. Той е
нарцистичен и надменен, гледа на себе си като на надарена личност, без
да е прекомерно интелигентен. Работи по план, но не притежава



творческо мислене. Хетеросексуален е, като жертвите-момчета
представляват просто „делегиран заместител“. Той е некросадист и
изпитва нужда да наблюдава как хората умират, за да може да постигне
сексуално удовлетворение.

Той удря жертвите си по главата, за да ги приведе в безпомощно
състояние. Нанесените след това удари с нож представлят начин да
„проникне“ в тях сексуално. Възсяда ги или клечи до тях, възможно
най-близо. Най-дълбоките разрези символизират степента на неговото
удоволствие и тогава той може би еякулира спонтанно или мастурбира с
ръка.

Причините, поради които изважда очите на жертвите, биха могли да
са много и на местопрестъпленията няма нищо, което да предполага
какво всъщност мотивира Х. Би могъл да е обсебен от очите или да се
страхува от тях. Може би вярва, че неговият образ се запечатва в тях –
един вид суеверие. Проникването с нож в интимните части
представлява израз на надмощието му над жените. Той би могъл да
запазва липсващите органи или да ги изяжда. Премахването на
интимните органи на момчетата би могло да символизира тяхната
неутрализация като мъже и превръщането им в женски подобия.

Интерес представлява хипотезата, че Х може би реагира на
промените на времето. Барометърът падал преди повечето от
убийствата. Това би могло да бъде неговият спусък, особено ако е
съчетано с други стресови фактори в работата или дома му. Повечето от
убийствата се случвали в средата на седмицата, от вторник до
четвъртък.

Бухановски не определял с точност ръста или занятието на Х, но за
това пък стигнал до заключението, че е на около 45-50 години - възраст,
в която сексуалните перверзии разцъфтяват с пълна сила. Вероятно било
да е имал трудно детство. Като дете е бил различен и затворен в себе си.
Имал е богата фантазия, но и анормални реакции към сексуалността.
Бухановски не могъл да определи дали човекът е женен и дали има деца,
но ако е така, то неговата съпруга не му пречела да разполага с времето
си и не очаквала твърде много от него.

Убиването при него е компулсивно и би могло да спре временно, ако
усети опасност от разкриване, но като цяло не би спрял да убива, докато
не умре или не бъде заловен.



Въпреки дължината и подробността на този психологически портрет,
Бураков не намирал в него нищо с практическа стойност, което да му
помогне да залови убиеца.

Тогава той се консултирал с човек, много по-запознат с подобни
престъпления: Анатолий Сливко, осъден за убийството на седем
момчета, който очаквал екзекуцията си. Милицията поискала от него да
им обясни как работи умът на един сериен убиец. Сливко обяснил
действията си със своята неспособност за нормална сексуална възбуда и
удовлетворение.

Сексуалните убийци разиграват безкрайни фантазии, чрез които
установяват правилата си на поведение и които ги подтикват да
преминат към действие, а в самото планиране на престъплението се
съдържа голяма част от удоволствието. Казаното от Сливко не
помогнало с нещо особено за разследването, но държанието му по време
на разпита разкрило двойнствения стандарт на неговия ум. Той убивал
момчета, а в същото време изразявал моралното си възмущение от
употребата на алкохол в присъствието на деца. Това означавало, че той
би могъл да живее, прикривайки истинските си склонности. Сливко бил
екзекутиран само няколко часа след този разпит.

Детективите вярвали, че Х прилича много на Сливко, а това
означавало, че залавянето му е почти невъзможно.

И тогава, за всеобща изненада, убийствата като че ли престанали.

Безсилие

Само една мъртва жена се появила в Ростов през 1985 г. и нищо
друго не се случило през тази зима и следващата пролет. Сетне, на 23
юли изкочило тялото на 33-годишна жена, но това престъпление не
носело нито един от белезите на серийния убиец, освен факта, че жената
била наръгана многократно с нож. Бураков имал съмнения, че тя е част
от серията, но нямал никакви такива за следващата млада жена, открита
на 18 август. Налице били всички обезпокояващи рани, но този път
тялото било почти напълно заровено, с изключение на една ръка,
подаваща се от пръстта. Детективите започнали да се чудят дали няма
още неразкрити жертви, заровени под земята.



Графолозите най-сетне се предали с анализите на пощенската
картичка от „Черната котка“, а милицията не разполагала с нищо друго,
за да продължи разследването на 14-имата заподозрени, които имала
досега. Освен това Бураков смятал, че всички те трябва да бъдат
елиминирани. Той съставил подробна брошура, която да се
разпространи в останалите управления на милицията и картотека, чрез
която да се следят новите сигнали. Той и неговият екип се страхували,
че този случай никога няма да бъде разкрит.

В края на 1986 г. Виктор Бураков най-сетне изпаднал в нервна криза.
Той бил слаб и изтощен, не можел да спи и се наложило да влезе в
болница, където останал цял месец. След това бил изпратен да си
почива още един месец. Състоянието му се дължало на четирите години
напрегната работа, но той не смятал да се отказва.

Почивката дала на Бураков известна перспектива. Премислил
стратегиите, приложени досега и разбрал, че нито една от тях не води в
правилната посока. Би могъл да залови убиеца единствено, ако той се
появи отново или с други думи, ако убие отново. Мисълта била
зловеща, но това била единствената надежда за разследването.

Но нищо не се случило през остатъка от годината и през цялата 1987
г.

Зимата се разтопила в пролет и на 6 април 1988 г. железопътен
работник се натъкнал на голо женско тяло в буренясал район близо до
линиите. Ръцете на жертвата били вързани зад гърба й, прободена била
многократно с нож, върха на носа й липсвал, а черепът й бил разбит.
Наблизо бил открит единствено един голям отпечатък от стъпка.
Очевидци си спомнили, че са я виждали, но тя била сама. Нямало следи
от сексуално насилие и очите й били непокътнати. Освен това не била
убита в гората.

Детективите размишлявали дали да включат това убийство в серията.
Може би Убиеца от лесополосата не бил вече в играта. Но само месец
по-късно, на 17 май, в гората недалеч от гарата, било открито тялото на
9-годишно момче. Той бил изнасилен, а отверстията на тялото му били
натъпкани с пръст. По тялото му имало многобройни рани от нож,
черепът му бил разбит, а пенисът отрязан.

За разлика от убитата жена, момчето бързо било идентифицирано
като Алексей Воронко, изчезнал преди два дни. Негов съученик го бил



забелязал с някакъв мъж на средна възраст, който имал златни зъби,
мустаци и носел спортна чанта. Тръгнали заедно към гората и Алексей
казал, че скоро ще се върне, но не го направил.

Това била солидна следа, която можела да се провери чрез
стоматолозите, практикуващи в района. Не били много хората, които
можели да си позволят златни коронки за зъбите си.

Но в края на годината милицията отново не разполагала с нищо. Не
само това, но научили от Здравното министерство, че са допуснали
грешка, осланяйки се на съвпаденията в кръвните групи, определени
чрез телесни секрети. Съществували някои редки „парадоксални“
случаи, при които резултатите не съвпадат. С други думи всеки един от
елиминираните досега заподозрени на база на кръвната им група, би
могъл да бъде техният убиец. Макар новините да били обезкуражаващи
и да затруднявали още повече разследването, все пак отваряли някои
врати от миналото. Но това означавало, че трябва да се взимат семенни
(и то дадени доброволно), а не кръвни проби и отново да се мине през
четиригодишния досегашен труд. Самата мисъл за това била потискаща.

Единственият обещаващ метод, който виждали разследващите, бил да
се поставят още хора за наблюдение по спирките и гарите.

Убиецът все още бил в застой. Чак през април 1989 г. властите се
натъкнали на следващата жертва, която щяла да бъде добавена към
серийните убийства от лесополосата.

Бройката расте

Тази находка в гората, близо до една гара, била тялото на 16-годишно
момче, обявено за издирване през миналото лято. Убиецът го бил
наръгал многократно с нож и бил отстранил тестисите и пениса му.
Трупът бил лежал с месеци под снега и бил в напреднал стадий на
разлагане. Часовникът на момчето, гравиран с надпис от чичо му и леля
му, липсвал. Това щяло да се окаже много полезно в случай, че бъдел
открит в нечий чужди ръце.

Никой от агентите под прикритие, които наблюдавали влаковете и
хората по гарите, не бил забелязал нещо подозрително. Все пак през
онова лято една от продавачките на билети обърнала внимание на



някакъв мъж на перона. Той се бил опитал да придума сина й да отиде с
него в гората. Милицията го издирила, но бързо го елиминирала като
възможен заподозрян.

Юри Каленик обаче бил освободен от затвора, след като излежал там
пет години и в момента живеел точно в района, където било открито
тялото. Може би не трябвало да го пускат толкова скоро. Когато го
разпитали, той отрекъл да знае нещо и затова го освободили.

На 11 май изчезнало 8-годишно момче. То било открито след два
месеца край един път, намушкано с нож и с обезобразени гениталии.
Тази промяна в навиците на убиеца – от гората на открито –
предупредила органите на реда, че може би е забелязал наблюдението
над гарите и заради това е променил подхода си.

Това било обезпокояващо. От друга страна убийството край пътя е
доста безотговорна постъпка, което можело да се окаже добър знак.
Дори и най-организираният убиец може да се издъни, когато нуждата
замени предпазливостта.

Тогава през август, в гориста местност доста далеч от гара или
автобусна спирка, била убита унгарската студентка Елена Варга.
Нейното тяло било насилено също като останалите женски жертви от
серията в лесополосата.

Само след една седмица изчезнала и четвъртата жертва, 10-
годишният Алексей Хоботов, а четири месеца по-късно, в началото на
1990 г., обезобразеното и поругано тяло на 11-годишно момче се
появило в лесополосата. След това било убито още едно 10-годишно
момче, интимните му части били отрязани, а езикът му липсвал.
Изглежда бил отхапан.

За пореден път убиецът променил почерка си и нападнал жена, а в
края на юли 1990 г. работник намерил тялото на 13-годишния Виктор
Петров, убит и обезобразен в Ботаническата градина.

Милицията вече разполагала с 32 вероятни жертви, убити през
последните осем години, и вестниците, вече свободни да пишат за
случая след разхлабването на държавния контрол, започнали да оказват
натиск върху разследването. Началниците започнали да притискат
подчинените си под заплахата, че ще бъдат уволнени. Този убиец
трябвало да бъде спрян. Хората започвали да се отчайват.

На 17 август 11-годишният Иван Формин отишъл да плува недалеч от



вилата на баба си. Сред високите тръстики, в непосредствена близост до
многобройни потенциални свидетели, които биха могли ако не да го
видят, то поне да го чуят, серийният убиец наръгал момчето с нож 42
пъти и го кастрирал. След това зверство гражданите наистина започнали
да се ядосват.

Бураков обмислял нов план. Щял да набележи най-вероятните гари и
спирки, след което щял да направи наблюдението над останалите твърде
очевидно, така че единствено цивилните служители да изглеждат
безопасни за убиеца. С други думи искал да го принуди да действа на
определено място, а точно на тези места милицията щяла да записва
имената на всеки, който идва или си отива. Щял да постави хора и в
гората наблизо, преоблечени като селскостопански работници. Това
била акция от огромен мащаб, в която над 350 души трябвало да заемат
позиции и да стоят на стража за неопределен период от време, но идеята
изглеждала обещаваща.

Гарата в Донлесхоз била подходящо място за слагането на постове,
тъй като две от жертвите били открити близо до нея. Тя била използвана
през лятото главно от берачи на гъби и рядко от други хора. Освен нея
били избрани още две гари.

Но още преди планът да бъде приведен в действие, убиецът си избрал
жертва от гарата в Доленсхоз. Убил едно 16-годишно бавноразвиващо
се момче, обезобразявайки и намушквайки го с нож 27 пъти преди да
захвърли дрехите му. Липсвала част от езика му, както и тестисите му, а
едното му око било пронизано. Когато самоличността на момчето била
установена, милиционерите научили, че то е прекарвало голяма част от
времето си в пътуване с електричката, но никой не го бил виждал да
слиза от нея с друг човек.

След това за изчезнал бил обявен 16-годишният Виктор Тишченко,
изпратен на гарата в Шахти да вземе билети. Хубавият и атлетичен
Тишченко бил по-едър от всичките досегашни жертви. Неговото тяло
било намерено в горите на 3 км на юг в обичайното състояние. Това
било мястото, на което преди шест години били открити останките на
майка и дъщеря. В горичката имало следи от дълга борба.

Бураков привел плана си в действие. Капанът бил заложен, всички
заели позиция, но убиецът и този път направил незабелязано удара си.
Сега неговата жертва била млада жена. Тя била №36 по ред и била



пребита, изкормена и с отчасти отрязан език. Но никой не бил видял
нищо.

Едно от имената на мъжете, чакащи по гарите, записани в докладите
на постовите милиционери, изпъквало сред останалите. Детективите
даже изтръпнали от него. Те били виждали това име и преди. До този
момент милицията била разследвала над половин милион души, но този
мъж бил разпитван и преди и бил освободен само защото кръвната му
група тогава не съвпаднала със семенните проби.

А сега вече детективите знаели, че на лабораторните изследвания не
можело да се вярва. Те били сигурни в това.

Край на играта

Петдесет и четири годишният Андрей Романович Чикатило бил на
гарата в Донлесхоз на 6 ноември. Той бил разпитван и изчистен от
подозрения през 1984 г. Сега бил в центъра на изчезването на една от
жертвите. Чикатило бил забелязан да излиза от гората и да измива
ръцете си на помпата. Освен това бил нацапан с червено по бузата и
ухото си, имал порязан пръст и клонки по гърба на палтото си.
Служителят под прикритие, който бил на пост на гарата, бил записал
името му.

Бураков поставил Чикатило под наблюдение. Скоро милицията
научила, че той е подал оставка като учител, тъй като срещу него били
подадени оплаквания за гавра с учениците. След това бил работил в
едно предприятие, но бил уволнен, тъй като се завръщал от бизнес
пътуванията си без стоките, които бил изпращан да докара. Възниквал
въпросът какво е правил вместо това? През 1984 г. бил прекарал
известно време в затвора, а неговите пътувания съвпадали с времето на
убийствата – включително и това в Москва. Някога Чикатило бил
достоен член на Комунистическата партия, но сега бил изключен заради
осъждането си.

Но всички тези доказателства били косвени. Налагало се да го
заловят на място, за да го накарат да си признае. Докато го следели,
властите виждали един обикновен гражданин, който не върши нищо
необичайно. Костоев, който най-сетне бил прочел доклада от



предишното му задържане, издал заповед за ареста му.
На 20 ноември 1990 г. трима цивилни офицери докарали Чикатило за

разпит, при което обърнали внимание, че той няма в устата си златни
зъби, както бил казал един от очевидците. Научили, че е женен и има
две деца, както и че е що-годе образован човек, с диплома от
университет. В чантата му открили сгъваем джобен нож.

Вкарали в килията на Чикатило надарен информатор, от когото се
очаквало да го накара да си признае, но той се провалил. Претърсването
на дома му, което донесло голям срам на семейството му, не дало
никакви доказателства свързани с жертвите, но довело до намирането на
23 ножа.

На следващия ден Костоев решил сам да проведе разпита и го
направил в присъствието на назначения от съда адвокат на Чикатило.

Костоев искал стаята за разпит да бъде празна и в нея да има
единствено една картотека, която да подсказва на задържания за
количеството на събраните срещу него доказателства. В стаята имало
също бюро, маса и два стола. Когато въвели Чикатило, Костоев видял,
че той е висок, възрастен човек с дълга шия, прегърбени рамене, твърде
големи очила и сива коса. Влачел краката си, подобно на старец, но
Костоев не се оставил да бъде заблуден. Вярвал, че Чикатило е
пресметлив убиец, разполагащ с достатъчно енергия, когато има нужда
от нея. Чикатило изглеждал лесен за пречупване, но Костоев не успял да
изкопчи признание. Трябвало да съумее да влезе под кожата на
заподозрения, да вникне в логиката му и да го накара да говори. Всички
виновни в крайна сметка си признават. Освен това Костоев разполагал с
десет дни, а имал и какво да използва за стръв.

Чикатило започнал с твърдението, че милицията е допуснала грешка,
също както били направили през 1984 г., когато бил разследван за първи
път. Отрекъл да е бил на гарата на 6 ноември и нямал представа защо
докладът съдържа неговото име. Костоев знаел, че той лъже и му дал да
разбере това. На следващия ден Чикатило се отказал от правото си да
използва адвокат.

Тогава Чикатило написал документ от три страници, в който
признавал за своята „сексуална слабост“ – думи, които бил използвал и
преди – и за годините, през които бил подложен на унижение. Намеквал
за „перверзна сексуална дейност“, без да уточнява каква точно, и казвал,



че е изпуснал нещата от контрол. Не признавал нищо съществено. Но
написал още едно дълго есе, в което разказвал, че е обикалял гарите,
където бил свидетел на това как младежи стават жертва на разни
бездомници. Също така си признал, че е импотентен. Това приличало на
индиректно признание. Сякаш се чувствал виновен, но пренасял вината
върху други възможни заподозрени. Споменал също, че е мислил за
самоубийство.

Костоев му казал, че единствената надежда за него е да си признае
всичко и да пледира за невменяем, за да може да бъде лекуван. В
противен случай щяло да се стигне до присъда, с помощта на
доказателствата, които имали срещу него, и за Чикатило нямало да има
никаква надежда за спасение. Това била стръвта на Костоев и той бил
уверен, че рибата ще клъвне.

Чикатило помолил за няколко дни, за да събере мислите си и казал, че
след това ще се подложи на разпит. Всички очаквали, че ще признае, но
когато денят дошъл, той настоял, че не е виновен за никакви
престъпления. Твърдял, че е бил у дома с жена си по времето на всяко
едно убийство. Очевидно бил използвал дадената му почивка не за да
обмисли признанието си, а за да набере още повече непоколебимост.

На следващия ден той до известна степен поправил показанията си.
Признал, че е бил замесен в някаква престъпна дейност, но не и в
убийства. През 1977 г. бил опипвал ученички, което го възбуждало
сексуално. Трудно се контролирал, когато се намирал в близост до деца,
но бил прекрачвал границата само два пъти.

Така минали девет дни без Костоев да се доближи до целта си. Не
знаел какво да предприеме, за да притисне този човек да си признае.

Медицинският преглед показал, че кръвната група на Чикатило е А, а
спермата му съдържа слаби B антитела, които я карат да изглежда като
от АB група

Информаторът в килията на Чикатило казал на Бураков, че неговите
техники на разпит не са според протокола и са твърде груби, което
карало Чикатило да става отбранителен. Подобен подход едва ли щял да
проработи.

Минали девет дни. Детективите разполагали само с десет дни преди
да трябва да повдигнат обвинения в определено престъпление, а до този
момент не разполагали с доказателства дори за едно такова. Изглежда



щяло да се наложи да го пуснат. Бураков решил, че трябва да пробват
друг разпитващ и неговият кандидат за целта бил д-р Бухановски.
Костоев първоначално не харесал идеята, но в крайна сметка трябвало
да признае, че собствените му методи не водят до никъде. Съгласил се
да позволи на психиатъра да опита.

Това се оказало едно наистина мъдро решение.

Психиатърът и убиецът

Бухановски се съгласил да разпита Андрей Чикатило от чисто
професионален интерес. Той бил въведен в стаята и оставен насаме с
главния заподозрян в убийствата от лесополосата.

Психиатърът веднага забелязал, че задържаният съвпада точно с
профила, съставен от него през 1987 г. Толкова много от показателите
били налице – обикновен, самотен и излъчващ безобидност човек.
Бухановски показал на Чикатило въпросния профил. Усетил, че този
човек иска да говори за гнева и унижението си, така че най-добрият
подход би бил да му покаже съчувствие и да го изслуша. Професорът
правил точно това в продължение на два часа и след това повдигнал
въпроса за престъпленията.

Бухановски помолил Чикатило да му помогне с някои аспекти от
профила, за които не е особено сигурен, че са правилни. Прочел му
съответните страници, а Чикатило слушал внимателно и сякаш
разбирал, че срещу него седи единственият човек, който някога го е
разбирал. Описанието на Бухановски навлязло в същността на
умственото заболяване на Чикатило и професорът приложил някои
причини за него. Когато Чикатило чул своите най-съкровени тайни
изразени на глас, започнал да трепери. Накрая потвърдил казаното от
психиатъра, сринал се и си признал всичко. Той бил направил тези
ужасни неща.

Бухановски разговарял с него часове наред и накрая излязъл, за да
каже на детективите, че заподозреният е готов да си признае.

Костоев подготвил официално свидетелско показание, обвиняващо
Андрей Чикатило в 36 убийства. Бройката далеч не била вярна, но все
още никой не знаел това.



Чикатило прочел обвиненията и признал, че той е виновникът за
описаните убийства. Искал да разкаже истината за живота си и онова,
което го е подтикнало към тези престъпления. Сред признанията му
било и неговото първо убийство, което се случило години преди
деянията му да попаднат в полезрението на милицията. През 1978 г. бил
убил едно малко момиче – 9-годишната Лена Закотнова.

Това било обезпокоително, тъй като за това убийство вече бил
арестуван, осъден и екзекутиран друг човек. Чикатило казал, че точно
през онази година се бил преместил да учителствува в Шахти. Преди да
пристигне семейството му, прекарвал свободното си време,
наблюдавайки децата и изпитвайки непреодолимо желание да ги види
без дрехи. За да бъде необезпокояван, купил една барака, разположена в 
тъмна и мръсна уличка. Един ден, когато вървял към нея, срещнал  
момиченцето и обзет от внезапно сексуално желание, го отвел в
бараката, където го нападнал.

Не успял да получи ерекция и вместо това имитирал полов акт,
използвайки ножа си като заместител. В пристъп на ярост я душил и
пронизвал с ножа, като преди това бил сложил превръзка на очите й.
Когато умряла, хвърлил тялото й в близката река.

Костоев поискал от него да обясни превръзката на очите и Чикатило
потвърдил собствените им подозрения, казвайки, че бил чувал, че
образът на убиеца се запечатва в очите на жертвата. Това било суеверие,
но той вярвал в него. Ето защо повреждал очите на повечето от
жертвите си. След това бил решил, че това не е вярно и бил спрял да го
прави (което обяснява промяната в почерка му). По-късно заявил, че
просто не му харесвало жертвите да го гледат и затова ги ослепявал.

Чикатило се ядосвал на собствената си импотентност, когато ставал
свидетел как бездомните младежи на гарата отиват в близката гора, за
да проституират. Неговите фантазии ставали все по-жестоки. През 1981
г. нападнал бездомно момиче, което търсело пари, но този път
използвал и зъбите си, отхапвайки и поглъщайки зърното на гърдата й.
„В момента, в който разрязах тялото й и го видях отворено“ – казал
той, – „неволно еякулирах“. Той я покрил с вестник и взел отрязаните й
интимни части със себе си само, за да ги захвърли малко след това в
гората.

Спомнял си с подробности всяко едно от 36-те убийства и ги



преразказал едно по едно. Понякога действал като хищник, изучавайки
маршрута и навиците на жертвата си и намирал начин да я хване насаме.
Друг път се оставял на случайно предоставилата му се възможност,
нападайки жертви, оказали се на неправилното място в грешното време.
Намушкването с нож почти винаги действало като заместител на
половия акт, който той самият не можел да извърши. Научил се бил как
да прикляка до тях, така че да не изцапа дрехите си с кръвта им (което
демонстрирал нагледно с помощта на манекен). Работел в спедиторска
фирма, така че винаги можел да си намери извинения за драскотините и
порязванията. Изглежда главно неговата импотентност отпушвала
яростта му, особено ако жените му се подигравали или изисквали
твърде много от него. Скоро разбрал, че не може да постигне възбуда
без жестокости. „Трябваше да видя кръв и да нараня жертвата“.

С момчетата било различно, макар и те да кървяли също като жените,
а той имал нужда точно от това. Чикатило си фантазирал, че тези
момчета са негови пленници, а той е герой, защото ги измъчва и
изнасилва. Не могъл да обясни защо е отрязвал езиците и пенисите им,
но веднъж споменал, че си отмъщава за житейската несправедливост,
изкарвайки яда си върху гениталиите на жертвите си. Чикатило
понякога слагал спермата си в току-що извадената матка на някоя
жертва и после я дъвчел – „трюфелът на сексуалното убийство“.
Никога не си признал, че в действителност е поглъщал тези органи, но
нито един от тях не бил открит.

„Цялото това нещо“ – казва Чикатило, – “ – писъците, кръвта,
агонията – ме успокояваха и ми носеха някакво удоволствие“.

Харесвал вкуса на кръвта на жертвите си и дори разкъсвал устните
им със зъби. Да дъвче и да поглъща зърна и тестиси му доставяло
„животинско удоволствие“.

За да потвърди казаното, нарисувал скици на местопрестъпленията и
всичко съвпадало с известните досега факти. Сетне сбъднал най-
големите страхове на милицията – започнал да прибавя още жертви към
списъка. Още много.

Признал, че е убил момче в някакво гробище и го хвърлил в плитък
гроб – една дупка, казал той, която бил изкопал за себе си, защото
замислял самоубийство. Завел детективите там и намерили тялото.
Друга жертва била убита в полето и също била намерена. Продължавал



да изважда нови и нови убийства и телата винаги се оказвали точно там,
където твърдял че са, с изключение на едно. Чикатило описал едно
убийство, извършено в някакъв празен апартамент, при което, за да се
отърве от тялото, се наложило да го разчлени и да изхвърли частите в
канализацията.

В крайна сметка признал за 56 убийства, но съществували
подкрепящи доказателства само за 53 от тях: 31 жени и 22 момчета.
Бураков вярвал, че убийствата в действителност са много повече.

Следствието вече разполагало с достатъчно доказателства, за да
изправи Чикатило на съд. Междувременно открили още неща за него.

Корените на перверзията

Бебето Андрей Чикатило се появява на бял свят през 1936 г. в малко
украинско селце, а главата му била обезформена от наличието на
течност в мозъка. Имал сестра, със седем години по-малка от него. Баща
му бил военопленник по време на Втората световна война, а след това
бил изпратен в трудов лагер в Русия, така че Чикатило бил отгледан
предимно от майка си.

В началото на XX век гражданите на Съветския съюз често били
подлагани на глад, особено в Украйна, където Сталин смазал частното
земеделие и изпратил мнозина от жителите в сибирския Гулаг. Около
шест милиона души загинали от глад в така наречения Голодомор, а
отчаяните живи се хранели с труповете им, за да оцелеят. Понякога
гладните си набавяли месо от гробищата, а друг път (според легендата)
просто отмъквали някого от улицата. Човешкото месо се купувало и
продавало или просто се трупало в запас.

Децата виждали обезобразените трупове и слушали страшните
истории за лишенията. Чикатило израснал точно в годините след
Голодомора и една от историите, които му разказвала неговата майка,
гласяла, че някога е имал по-голям брат на име Степан, който бил убит.
Чикатило разказва в едно свое интервю от затвора:

„Мнозина полудявали и нападали и изяждали други хора. Точно
такива хора хванали моя брат, когато бил на 10, и го изяли“.

Брат му би могъл просто да е умрял и след това изконсумиран, ако



изобщо е съществувал. Майката на Чикатило го предупреждавала да не
излиза от двора, за да не бъде изяден и той като брат си.

Като дете той станал свидетел и на нацистката окупация и
бомбардировките, при които телата избухвали по улиците. Тези гледки
едновременно го плашели и възбуждали.

Голяма част от детството му минала в самота и изживяване на
фантазии. Останалите деца му се подигравали за неговата несръчност и
чувствителност. Започнал да натрупва гняв и дори ярост в себе си. За да
се забавлява и чувства по-силен, си представял образи на мъчения,
които по-късно се превърнали в неизменна част от неговите убийства.

Първият си сексуален опит преживял като подрастващ, когато
еякулирал, боричкайки се с свой 10-годишен приятел. Това оставило
голям отпечатък у него, особено след като установил, че му е
невъзможно да получи ерекция, а може само да се освобождава.

После отишъл в казармата, а когато се върнал у дома и се опитал да
си намери приятелка, установил, че все още не е способен на полов акт.
Момичето разказало за неуспеха му на всичките си приятелки. Той се
почувствал унизен и си мечтаел как я хваща и разкъсва на парчета.
Животът му бил пълна катастрофа.

Чикатило станал учител и успял да се ожени (бракът бил уреден от
сестра му). Подобно на неговата майка и съпругата му била доста
критична, което карало Чикатило да се отдръпне още повече в своя свят
на фантазии. През 1973 г., когато бил на 37 г., майка му починала и не
след дълго той усетил привличане към малки момичета и започнал да ги
притеснява и да им посяга. Това го карало да се чувства силен. Когато
накрая срещу него постъпили оплаквания, случаят бил прикрит, което
позволило на един перверзник да се превърне в сериен убиец.

За да получи удовлетворение трябвало да прилага насилие и през
1978 г. убил първата си жертва. Тъй като често му се налагало да пътува
по работа, за него било лесно да намира уязвими жертви. Дори нямало
нужда да ги търси. Те винаги били там и обикновено желаели да го
последват. Когато най-сетне пресата можела свободно да съобщи за
убийствата, той четял вестниците и знаел, че е само въпрос на време
преди всичко да свърши. Да го арестуват, признал той, било истинско
облекчение.

Чикатило вярвал, че страда от някаква болест, която провокира



неговите неконтролируеми престъпления. Пожелал да бъде прегледан
от специалист по сексуални отклонения и казал, че би отговорил на
всичките му въпроси.

След ареста го изпратили за два месеца в института „Сербски“ в
Москва, където бил подложен на психиатрични и неврологични
прегледи, при които се установило, че има мозъчно увреждане по
рождение. Това увреждане влияело върху способността му да
контролира пикочния си мехур и отделянето на сперма. Въпреки всички
тези медицински разкрития, той бил обявен за вменяем. Андрей
Чикатило е знаел какво върши и е могъл поне да се опита да се
контролира. Това решение било добре дошло за прокурора.

Звяра в клетката

Андрей Чикатило бил въведен в ростовския съд на 14 април 1992 г. и
вкаран в голяма желязна клетка, боядисана в бяло. До съдията седели
двама граждани, които играели ролята на съдебни заседатели.
Информацията за и срещу Чикатило била събрана в цели 255 тома.

Пресата писала за „Маниака“ и разпространила новината за
предстоящия процес. Залата, която събирала 250 души, била препълнена
от семействата на жертвите му. Когато влязъл, започнали да крещят по
него. Гологлав и без очилата си, той изглеждал леко ненормален,
особено в един по-късен момент от процеса, когато започнал да точи
лиги и да върти очи.

Чикатило изглеждал отегчен от случващото се около него. Само
веднъж показал признак на гняв и отвърнал на крясъците на тълпата. На
два пъти свалил панталоните си и изложил на показ пениса си,
настоявайки, че не е хомосексуалист. Тогава бил извеждан от залата.

Предварително било ясно, че обвиняемият ще бъде признат за
виновен, но имало някакъв шанс неговите психически проблеми да го
отърват от екзекуцията. Неговият адвокат Марат Хабибулин обаче
нямал право да призовава психиатри-експерти, а можел единствено да
подлага на кръстосан разпит експертите на обвинението.

Съдията Леонид Акубзанов се превърнал в главния враг на Чикатило,
като задавал остри въпроси на свидетелите и подхвърлял



унищожителни коментари към подсъдимия, който в повечето случаи не
отговарял.

В един момент Чикатило спонтанно отрекъл шест от убийствата, а в
друг прибавил към тях още четири нови. Заявил, че е бил жертва на
системата на бившия Съветски съюз и наричал себе си „луд звяр“.

Никой не успял да обясни адекватно факта за несъответствието в
кръвната група на Чикатило. Криминалната лаборантка описала своето
откритие, според което съществува някакъв рядък феномен, при който
един човек би могъл да има една кръвна група, а да секретира друга, но
тази хипотеза била отречена по-късно в целия свят. Защитата не можела
да направи много, тъй като нямала право да призовава свои експерти, а
очевидно предубеденият съдия приел без проблеми този необичаен
анализ.

Съдът приел психиатричната оценка за вменяемостта на Чикатило.
Неговото хищническо поведение и способността му да следи за своята
безопасност, сменяйки местата на убийствата, както и фактът, че е спрял
да убива за повече от една година, показвали степента му на контрол.

Процесът навлязъл в месец август. Защитникът обобщил тезата си,
казвайки, че в доказателствата и психиатричните експертизи
съществуват пропуски и слабости, а самопризнанията на клиента му са
били изтръгнати принудително.

На следващия ден Чикатило внезапно започнал да пее в клетката си и
след това да говори безмислици, като например, че е бил „облъчен“.
Извели го от залата преди прокурорът да подхване заключителната си
реч, в която обяснил що е то садизъм, разказал отново за
престъпленията и поискал смъртна присъда.

Чикатило бил въведен в залата и му била дадена възможност да
говори. Той останал безмълвен.

На съдията му трябвали два месеца, за да вземе решение и на 14
октомври, шест месеца след началото на процеса, обявил Андрей
Чикатило за виновен в 52 убийства. Тогава Чикатило се разкрещял
несвързано, викайки: „Мошеници!“. Започнал да плюе, хвърлил пейката
си и настоял да види труповете. Съдията го осъдил на екзекуция. Хората
крещяли да им дадат Чикатило, за да го разкъсат на парчета, както той
бил направил с техните близки. Вместо това го отвели обратно в
килията му, където щял да изчака резултатите от обжалването.



Тръгнала мълва, че японците дават 1 милион долара за мозъка на
Маниака, а мнозина професионалисти смятали, че неговото поведение е
толкова анормално, че би трябвало да бъде изследван жив.

На 15 февруари 1994 г., след като обжалването му било отхвърлено,
Андрей Чикатило бил отведен в специално шумоизолирано помещение,
където го застреляли с куршум в тила.

Този човек, с университетска диплома по руска литература, с жена и
деца, и без данни за насилие в детството му, със сигурност е една от
най-кръвожадните души, бродили някога по света, или както той сам се
нарича - „грешка на природата“.
 



Цутому Миязаки: Убиеца Отаку
Цутому Миязаки е ненаситен сексуален хищник и педофил от

Япония, който отвлича, изнасилва и убива момиченца, на възраст от
четири до седем години.

Понякога изяждал части от телата им, а друг път спял с техните
трупове. Обичал да тормози родителите на жертвите си, изпращайки им
жестоки писма, описващи онова, което бил сторил на децата им.
 



Мари Конно

„Чувствах се самотен… всеки път, когато виждах малко момиченце
да си играе само, сякаш виждах себе си“ – Цутому Миязаки

На 22 август 1988 г. Мари Конно излязла от дома си в град Сайтама в
Япония. Четиригодишното момиченце отивало да си играе в дома на
съседско дете. Малката излязла от къщи в три часа следобед. Както си
вървяло през жилищния комплекс, детето било заговорено от непознат
мъж: „Искаш ли да отидем заедно на едно хубаво място?“– попитал я
той. Тя се съгласила и той я хванал за ръчичка и я качил в колата си.

В 18:23 часа разтревоженият баща на Мари Шигео Конно се обадил в
полицията и обявил дъщеричката си за изчезнала.

Хората в селището на Мари Конно бързо разбрали за нейното
изчезване. Полицията обикаляла из улиците с мегафони и
предупреждавала родителите да държат децата си постоянно под око.
Около 50 000 плаката с лика на Мари били разлепени по гарите и
автобусните спирки в цяла Япония. Полицията претърсила под лупа
района около дома на Мари и разпитала съседите на семейство Конно.
Две момчета и една домакиня били забелязали Мари с някакъв
непознат.Описали го като около тридесетгодишен закръглен мъж с
чуплива коса.

Семейство Коно започнало да получава странни обаждания. Когато
не вдигали, телефонът звънял по 20 минути. Когато вдигнели
слушалката, човекът отсреща затварял. Дни след отвличането на Мари
получили бележка, която гласяла: „Дяволи дебнат наоколо“. Полицията
сметнала, че това е просто някаква жестока шега.

След четири седмици случаят изстинал напълно. Не било намерено
тяло и похитителят не бил осъществил контакт с никого. През
септември детската градина, която посещавала Мари Конно, отворила
врати без нея.

Масами Йошизава

На 3 октомври 1988 г. седемгодишната Масами Йошизава си вървяла



по улицата в град Ханно, префектура Сайтама. Тя се качила в колата на
някакъв непознат и никой повече не я видял.

Изчезването на Масами накарало полицията да облепи областта с
нейни плакати и да организира мащабно издирване. Полицаите
заподозрели възможна връзка между този случай и изчезването на
Мари, което се било случило преди шест седмици. Но тъй като не
разполагали с никакви следи, картотекирали случая в архива за
изчезнали хора.

Ерика Намба

На 12 декември 1988 г. двама мъже се натъкнали на седан, заседнал
със запалени фарове в канавката край пътя. Шофьорът на колата не се
виждал никъде.

Няколко минути по-късно от околните гори изскочил мъж, носещ
чаршаф. Отворил багажника, прибрал чаршафа вътре и обяснил на
двамата мъже, че е заседнал, опитвайки се да вземе завоя. Те му
помогнали да измъкне колата от канавката и той отпрашил без дори да
им благодари.

Същата вечер четиригодишната Ерика Намба била обявена за
изчезнала. Полицията сформирала специален екип, който да разследва
трите случая. Сега вече било ясно: някой отвличал малки момиченца в
префектура Сайтама.

Няколко дни по-късно работник в Младежкия природен дом
„Нагури“ се натъкнал на дрехите на Ерика в близката гора. Полицията
фокусирала усилията си в този район и скоро открила трупа на Ерика
Намба. Ръцете и краката й били завързани с найлоново въже.

Също като семейство Конно и семейство Намба било тормозено от
странни телефонни обаждания. Няколко дни след смъртта на Ерика,
Шиничи Намба получила писмо. То представлявало преснимано копие
на лист, на който били залепени изрязани от списания думи. Злокобно
енигматичното послание гласяло:

„Ерика. Студено. Кашлица. Гърло. Почивка. Смърт“.

Останките на Мари Конно



„Ръцете и краката й ги няма. Когато се качи на небето, тя няма да
може да върви и да се храни. Моля ви, върнете останките й“ – Шигео
Конно на погребението на дъщеря си Мари.

На 6 февруари 1989 г. Шигео Конно намерил пред входната си врата
някаква кутия и се обадил в полицията. Вътре в кутията имало пепел,
парченца от кост, снимки на детски дрехи и десет малки зъбчета.
Съдържала и писмо, което гласяло:

„Мари. Кости. Кремирани. Разследвайте. Докажете“.
Когато д-р Казуо Сузуки от Университета по стоматология в Токио

съобщил, че зъбите не принадлежат на Мари, до семейство Конно и до
редакцията на вестник „Асахи Шимбун“ било изпратено писмо. То
съдържало снимка на Мари и признание:

„Аз оставих кашона с останките на Мари пред дома й. Аз направих
всичко. От началото на инцидента с Мари до края. Гледах
пресконференцията на полицията, на която казаха, че останките не са
на Мари. Нейната майка каза пред камерата, че това й дава нова
надежда, че Мари може би още е жива. Тогава разбрах, че трябва да
напиша това признание и да сложа край на напразните надежди на
майката на Мари. Пак казвам: останките са на Мари – Юко Имада“.

Псевдонимът „Юко Имада“ е женско име и игра на думи в японския
език, която означава „Сега ще кажа“. Кутията и признанието издавали
повече, отколкото убиецът бил предвидил: използваният за снимките
фотоапарат бил Мамия 6×7 от типа, употребяван в печатниците.
Кутията била от двойно облицованият, релефен тип, който се използва
при транспортиране на камери. Убиецът може би работел в печатница.

Когато се върнали от погребението на дъщеря си, семейство Конно
получили ново писмо. Докато първото трябвало да представлява акт на
добронамереност, то второто не било нищо друго освен зловеща
жестокост:

„Преди да се усетя детският труп беше започнал да се вдървява.
Исках да кръстосам ръцете на гърдите й, но те не помръдваха…
Съвсем скоро по тялото се появиха червени петна… Големи червени
петна. Като знамето на Япония. Или сякаш тялото й бе покрито с
червени печати. .. Не след дълго тялото се покри със стрии. Беше
толкова вдървено преди, а сега сякаш е пълно с вода. И как мирише.
Като нищо, което сте подушвали някога по целия широк свят – Юко



Имада“.

Аяко Номото

На 6 юни 1989 г. петгодишната Аяко Номото се качила в колата на
непознат мъж, който й казал, че иска да я снима. Седмица по-късно
трупът й бил намерен в гробището на град Ханно. Кръвната група и
големината на гръдния кош съвпадали с тези на Аяко; съдържанието на
стомаха съвпадало с последното хранене на момиченцето.

До този момент вестниците вече били нарекли загадъчната Юко
Имада „Убиеца на малки момиченца“. Свидетелите от случая Намба
били идентифицирали неправилно модела на седана; полицията не
открила нищо при разследването на печатниците. Убиецът ставал все
по-дързък и нестабилен. Само въпрос на време било преди да направи
последната си грешка.

Отаку паника

На 23 юли 1989 г. в град Хачиоджи един баща се натъкнал на крайно
обезпокояваща гледка. На детската площадка някакъв мъж правел
снимки на интимните части на дъщеричката му. Непознатият избягал,
но след това се върнал на мястото, за да вземе колата си и бил
арестуван. Задържаният Цутому Миязаки бил 26-годишен асистент в
печатница, който прекарвал голяма част от времето си затворен в своята
стая. Ръцете му били деформирани от преждевременното му раждане.
Той бягал от реалността, потапяйки се в анимето и мангата.

Полицаите го арестували по обвинение в „принуждаване на
малолетен към непристойни действия“, но знаели много добре, че той е
техният сериен убиец. В крайна сметка Цутому признал и за четирите
убийства: ръцете и краката на Мари Конно били открити в дома му. Той
бил удушил жертвите си, бил снимал Аяко Номото и бил правил секс с
всяка от тях пост мортем. Впоследствие се установило, че е изял част от
последните си две жертви.

Залавянето на Миязаки и откритото в дома му огромно количество
манга с порнографски характер, предизвиква морална паника в Япония,



свързана с движението „Отаку“ – пристрастени към мангата и анимето
самотници. Освен това Миязаки притежавал огромна колекция от
слашър филми, сред които култовата за любителите на жанра поредица
„Guinea Pig“, известна с ултражестокото изобразяване на зловещи
убийства.

Цутому Миязаки бил обявен за умствено годен да се изправи пред
съда, където бил признат за виновен в убийството на четирите
момиченца. Неговият баща, който отказал да заплати разходите по
защитата му, заявявайки, че това би било „несправедливо спрямо
жертвите“, се самоубил след произнасянето на присъдата му. Миязаки
загубил обжалването на смъртната си присъда през 2006 г. и бил
екзекутиран чрез обесване на 17 юли 2008 г.
 



Ричард Трентън Чейз: Вампира от Сакраменто
През януари 1978 г. Ричард Трентън Чейз става известен като

Вампира убиец от Сакраменто, когато в продължение на четири дни
отнема живота на шест души. Преди да се впусне в този кървав гуляй
той се бил опитвал да инжектира във вените си кръв от зайци и
попаднал в клиника заради странното си поведение. Персоналът в
болницата му дал прякора „Дракула“. Настоявал, че някой е откраднал
пулмоналната му артерия и че главата му непрекъснато променя
формата си. Ричард смятал, че кръвта му се превръща в прах и че
нацистки престъпен синдикат, който го преследва още от гимназията,
плаща на майка му да го трови. Затова направил онова, което всеки
човек, в чийто вени тече червена кръв, би направил след подобни
изпитания. Превърнал се във вампир.

Като типичен „дезорганизиран“ убиец Чейз избирал жертвите си
безразборно и оставял колкото се може повече доказателства в дома си
и на местопрестъплението. Източвал кръвта на жертвите си, миксирал я
с органите им и изпивал този коктейл, за да попречи на собствената му
кръв да се превърне на прах.
 



Създаването на Вампира

Ричард Трентън Чейз си падал по кръв. Освен това се страхувал да не
се разпадне във въздуха.

Той е роден на 23 май 1950 г. и като дете обичал да пали огньове и да
измъчва животни. Имал сестра с четири години по-малка от него, а баща
му бил строг възпитател, който непрекъснато се карал с майка му. Още
преди да навърши десет години вече убивал котки. Като тийнейджър
взимал наркотици и няколко пъти се забърквал в неприятности, без
обаче да покаже разкаяние за това.

Излизал с няколко момичета, една от които разказва, че Рик не бил в
състояние да прави секс, тъй като не можел да задържи ерекцията си.
Този проблем го притеснявал и когато станал на осемнадесет, отишъл
на психиатър. Там научил, че причината за неговата импотентност се
корени в потиснатия му гняв. Психиатърът смятал, че той може би
страда от сериозно умствено заболяване, но не му предложил да се
лекува в клиника.

След като се изнесъл от дома на родителите си, той живял със серия
от съквартиранти, много от които разказват за неговото странно
поведение и тежка злоупотреба с наркотици. Малкото приятели, които
имал, го смятали за странен. Разказват, че веднъж бил заковал вратата
на килера в спалнята си с пирони, понеже му се струвало, че през нея в
стаята му влизат някакви хора.

Ричард с тревога следял за всякакви симптоми, показващи, че нещо с
него не е наред – чувство, което го преследвало през целия му живот.
Веднъж нахлул в спешното отделение на болница и заявил, че търси
човека, който е откраднал пулмоналната му артерия. Освен това се
оплаквал, че черепът му се показва навън, че стомахът му е на обратно и
че сърцето му често спира да бие. Друг психиатър му поставил
диагнозата параноиден шизофреник, но по-вероятно е да е страдал от
причинена от наркотиците токсична психоза. Психиатърът го поставил
под наблюдение за 72 часа и го посъветвал да остане в болницата, като
му било разрешено да напуска винаги когато иска. В крайна сметка бил
изписан напълно.



Животът му се влошавал все повече и той потънал в хипохондрията
си и злоупотребата с наркотици. Ричард бил висок 1,80 м, а тежал само
65 кг. За известно време Чейз живял с вече разведената си майка, но
започнал да вярва, че тя го трови. Неговият баща го накарал да се изнесе
и му намерил апартамент.

Скоро Чейз започнал да убива и изкормва зайци, които или хващал,
или купувал, като ядял вътрешностите им сурови. Понякога слагал
животинските органи и кръв в блендер, миксирал ги и изпивал този
буламач, за да предотврати изсъхването на сърцето си. Веднъж
инжектирал във вените си заешка кръв и се разболял. Вярвал, че този
заек е погълнал акумулаторна киселина, но в действителност страдал от
тежък случай на отравяне на кръвта.

Накрая бил хоспитализиран като шизофреник, страдащ от соматични
делюзии. Лекарите опитали да го третират с антипсихотични
медикаменти, които не свършили работа, което показвало, че неговата
психоза може би е причинена от наркотиците. През 1976 г. избягал от
болницата и се появил в дома на майка си. Той бил върнат обратно и
впоследствие преместен в заведението за душевно болни „Бевърли
Менър“, където си спечелил прякора „Дракула“. Ричард често говорел
за убиване на зайци и един ден бил намерен в стаята си с кръв около
устата. Две мъртви птици със счупени вратове лежали на перваза на
прозореца му – класически Синдром на Ренфийлд (от романа
„Дракула“).

В крайна сметка бил освободен, тъй като според лекарите не
представлявал заплаха за никого. Родителите му станали негови
надзорници и майка му плащала наема му и пазарувала за него.

Чейз се преместил в друг апартамент и започнал да хваща и измъчва
котки, кучета и зайци. Убивал ги, за да пие кръвта им. Понякога
отвличал съседските домашни любимци и веднъж дори се обадил на
едно семейство, чието куче било изчезнало, за да им каже какво е
направил с животното. Купил си оръжия и започнал да се упражнява с
тях.

Макар да бил на лекарства, не бил наблюдаван за взимането им.
Майка му сама го отказала от тях, решавайки, че няма нужда от лечение.
През 1977 г. назначеното от съда надзорничество изтекло и родителите
му не направили постъпки да го подновят, оставяйки по този начин Чейз



на самотек.
Един ден Ричард посетил майка си. Тя чула силен шум, отворила

входната врата и видяла сина си с умряла котка в ръка. Той хвърлил
животното на земята и разкъсал стомаха му, размазвайки кръвта по
лицето и шията си. Майка му не предприела нищо и никога не
докладвала за този инцидент.

На 3 август през същата тази година полицейски служители открили
форда на Чейз заседнал в пясъка близо до езерото Пирамида в Невада.
На седалката лежали две пушки, заедно с купчина мъжки дрехи.
Кървавите петна по вътрешността на колата и пълната с кръв
пластмасова кофа, в която имало черен дроб, ги направили
подозрителни. Когато огледали местността през бинокъл, забелязали
Чейз гол и покрит с кръв. Той ги видял и побягнал, но те го хванали и го
отвели обратно до пикапа му. Ричард заявил, че кръвта е негова. Била
изтекла от него. Оказало се, че черният дроб е на крава.

Чейз станал фен на Хилсайдските удушвачи, които се подвизавали
недалеч от него, и жадно четял вестникарските статии за убийствата им.
Имал оръжия, страхувал се от хората и нямал усещане за граници – сама
по себе си смъртоносна комбинация, дори и без неговите чудати
фантазии за кръв.

Скоро станал още по-дързък.

Първата жертва

Денят бил 29 декември 1977 г. Името на мъжа било Амброуз Грифин.
Той бил 51-годишен инженер и баща на двама сина. По-късно съпругата
му разказва на полицията, че преди мъжът й да се строполи на земята,
била чула два странни пукота, на които не отдала значение в онзи
момент.

Тъкмо се връщали от пазар и г-жа Грифин отворила багажника на
колата, за да извади чувала с картофи. Съпругът й я последвал с две
торби покупки и тъкмо се връщал обратно към колата, когато се свлякъл
на земята, както тя си помислила първоначално, от сърдечен удар.

Скоро щяла да научи доста по-жестоката истина. Съпругът й бил
застрелян от някаква минаваща кола.



Един от синовете на Грифин съобщил, че бил виждал мъж с пушка да
се разхожда из квартала. Полицията издирила човека, но се оказало, че
не е техният заподозрян. Пушката му не била .22 калибър като оръжието
на убийството.

На следващия ден новинарски екип се натъкнал на две гилзи близо до
дома на Грифин. Детективите разследвали сигнали за подозрителна
кола, която обикаляла из квартала, но не могли да получат ясно
описание от очевидците.

В следобеда след убийството на Грифин дванадесетгодишно момче 
съобщило, че около 25-годишен мъж с кестенява коса бил стрелял по 
него от кафяв понтиак „Транс Ам“, докато си карало колелото. Момчето 
било подложено на хипноза и си спомнило регистрационния номер на 
колата –  219EEP. Той не довел до никъде.

Тогава в полицията постъпил сигнал от жена, която се оплакала, че на
27 декември някой бил стрелял по дома й. Живеела само на няколко
пресечки от Грифин. При огледа на кухнята й бил открит куршум .22
калибър, за който се установило, че е бил изстрелян от същото оръжие, с
което бил убит Амброуз Грифин.

Оттук насетне всички следи пресъхнали.

Нападателят

На 11 януари 1978 г. Доун Ларсън преживяла странен сблъсък с
Ричард Чейз. По време на шестте месеца, в които били съседи в една и
съща кооперация в Източен Сакраменто на авеню „Уат“, тя го била
виждала да внася три животни в апартамента си, но никога не била 
виждала тези животни след това. Смятала го за странен, но мислела, че е 
просто самотник.  В този ден той я срещнал и й поискал цигара. Тя му 
дала една, но той я спрял и я пуснал, чак когато му дала целия пакет.

Близо две седмици по-късно, на 23 януари, Джийн Лейтън забелязала
на улица „Бърнис“ неподдържан млад мъж с дълга коса, който се бил
запътил към дома й. Наблюдавала как се опитва да отвори вратата на
вътрешния й двор и след това се насочва към прозорците. Те също били
заключени, така че той се върнал при вратата. Г-жа Лейтън излязла и се
изправила срещу него лице в лице. Той не показал никаква емоция,



докато тя го гълчала. След това се обърнал, поспрял да запали цигара и
си тръгнал.

По надолу по улицата Робърт и Барбара Едуардс тъкмо внасяли
покупките си в къщи, когато чули отвътре някакъв шум. Който и да бил
натрапникът, изглежда ги бил чул и хукнал да бяга. Чули трясването на
прозорец в задната част на къщата и после един раздърпан млад мъж се
появил иззад ъгъла и тръгнал към тях. Семейство Едуардс се опитало да
го спре, но той изтичал покрай тях, излязъл на улицата и прескочил една
ограда, изчезвайки от очите им.

Полицията пристигнала, за да завари къщата нагоре с краката, като
очевидно кражбата на скъпоценности била главният мотив. Но освен
това извършителят бил уринирал в едно чекмедже с току-що изпрани
бебешки дрешки и се бил облекчил по голяма нужда в детското
креватче.

Натрапникът продължил да опитва портите на случайни къщи в
квартала. Накрая стигнал до дома на улица „Тайога Уей“ 2360.

Осакатени трупове

ФБР профайлърът Робърт Реслър попитал веднъж Чейз как е избирал
жертвите си. Той му казал, че просто е вървял по улиците и е пробвал
вратите на къщите, докато не се натъкнел на отключена врата. „Ако
вратата е заключена“ – казал той – „означава, че не си добре дошъл“.

Очевидно бил заварил вратата в дома на семейство Уолин
незаключена. Вътре се натъкнал на 22-годишната и бременна в третия
месец Тереса Уолин. Преди да влезе Чейз поставил куршум от .22
калибър в пощенската кутия. Отворил вратата и се сблъскал с Тери,
която тъкмо излизала да изхвърли боклука. Тя изпуснала торбата, а той
вдигнал пистолета си и я прострелял два пъти в лицето. Един от
куршумите преминал през вдигната й да се предпази ръка и одраскал
шията й. Другият минал през горната част на черепа й. Тя паднала и
Чейз коленичил над проснатото й тяло, за да изстреля още един куршум
в слепоочието й.

После завлякъл тялото й в спалнята, оставяйки след себе си кървава
следа.



След това взел нож от кухнята и празна кофичка от кисело мляко от
торбата с боклук, която Тери била изпуснала.

Когато Дейвид Уолин се прибрал у дома в шест часа вечерта, заварил
къщата тъмна. Влязъл и заварил немската овчарка да го кача, но от жена
му нямало и следа. Странно, но стереоуредбата била включена.
Разтревожил се от торбата с боклук и някакви особени петна по килима.
Дейвид последвал петната до спалнята. Тогава започнал да крещи.

Съпругата му лежала по гръб точно пред вратата. Пуловерът й бил
вдигнат над гърдите, а панталоните и бельото й били смъкнати до
глезените. Коленете й били разтворени, подсказвайки за сексуално
насилие. Зърното на лявата й гърда било отрязано, торсът й бил отворен
под гръдната кост, а далакът и вътрешностите й били извадени навън.
Чейз я бил пробол многократно в дробовете, черния дроб, диафрагмата
и лявата гърда. Освен това бил изрязал бъбреците й и бил разполовил
панкреаса й. След това бил поставил бъбреците обратно на местата им.

В банята също имало кръв и по-късно станало ясно, че Чейз е
размазвал кръвта на Тери по лицето и ръцете си, облизвайки я от
пръстите си. Хвърлената близо до тялото кофичка от кисело мляко също
била цялата в кръв, тъй като я бил използвал, за да пие от нея. Най-
чудовищната му постъпка се състояла в това, че бил натъпкал
животински изпражнения в устата й. Около тялото имало някакви
странни кръгове от кръв, като че ли някой бил поставял там кофа.

Два дни по-късно недалеч от къщата на Уолин било открито убито и
осакатено кученце. Някакъв странен мъж с гъста коса, който карал форд
„Ранчеро“, бил купил две кученца от едно семейство, очевидно без да
има претенции дали са мъжки или женски и след тръгването му
семейството открило, че едно от другите кученца в котилото е мъртво.

На 27 януари 38-годишната Евелин Мирот гледала в дома си,
намиращ се на миля от къщата на Уолин, своя двадесетмесечен
племенник. На гости й дошъл нейният 51-годишен приятел Дан
Мередит. В този ден Евелин щяла да праща 6-годишния си син Джейсън
в дома на приятелско семейство. Тъй като Джейсън така и не се появил
там, приятелката на Евелин изпратила дъщеря си да провери какво
става. Малкото момиче видяло някакво движение през предния
прозорец и се върнало да каже на майка си, че никой не отваря вратата.
Съседите се разтревожили и един от тях се престрашил да влезе в



къщата, където го очаквала шокираща гледка.
Дани Мередит лежал в коридора в локва от кръв. Офицерът, който го

проверил, видял огнестрелна рана в главата му. Видял кръв и в банята, а
ваната била пълна с кървава вода.

След това открил Евелин, лежаща гола на леглото в спалнята с
разтворени крака. В главата й имало куршум, коремът й бил разпорен, а
червата й висели навън. Наблизо лежали два ножа за рязане на месо,
оцапани в червено. Изглежда се е къпела, когато е била изненадана от
убиеца си. Той я бил изнасилил анално, след което я бил намушкал най-
малко шест пъти в ануса и матката, бил направил няколко разреза на
шията й и се бил опитал да извади едното й око. Кървавите кръгове по
килима показвали, че и този път бил използвал някакъв контейнер, за да
събира кръвта. В ректума на Евелин било открито огромно количество
сперма.

От другата страна на леглото полицаите открили тялото на момче,
което се оказало Джейсън. Той бил застрелян два пъти в главата от
упор.

Нападателят бил оставил кървави следи от стъпки, които съвпадали с
отпечатъците от подметки, намерени на местопрестъплението на Уолин.
По-късно 11-годишно момиче от квартала разказало на полицията, че е
видяло някакъв мъж близо до къщата на жертвите в около 11:00 часа.
Според нея възрастта му била малко над 20 години. Той съвпадал с
описанието на мъжа, който бил забелязан многократно да обикаля
района.

Червеният автомобил на Дан Мередит липсвал от мястото пред
къщата, където съседите го били видели паркиран същата тази сутрин.

Тогава пристигнала Карън Ферера, търсеща сина си Дейвид, когото
била оставила на грижите на Евелин същата тази сутрин. Никой не го
бил виждал, но във възглавницата която стояла в креватчето му имало
дупка от куршум. Там имало и доста кръв.

Впоследствие се оказало, че Чейз е пил от кръвта на Евелин и е
разчленил тялото на бебето в банята, отваряйки главата му и изсипвайки
парчета от мозъка във ваната. Почукването на вратата вероятно го било
прекъснало и той бил избягал с тялото.

Докато полицията го търсела, той занесъл бебето в дома си и отрязал
главата му. След това извадил някои от органите му и ги изял.



На Чейз му се струвало, че тази жестока серия от убийства ще му се
размине, но не осъзнавал колко бързо полицията стяга обръча си около
него.

На лов за Вампира

Колата на Мередит била открита изоставена недалеч от
местопрестъплението, с ключовете в стартера. Полицията хранела малко
надежди, че бебето е още живо. Не знаели това, но паркингът, на който
намерили липсващата кола, се намирал само на около 100 метра от
апартамент №15 в жилищната сграда на авеню „Уат“, където живеел
Ричард Трентън Чейз.

ФБР вече се било заело със случая. Робърт Реслър и Ръс Ворпейгъл
изготвили профил на човека, когото вероятно търсели. Според тях той
бил дезорганизиран убиец, като някои фактори сочели за възможна
психоза. Очевидно не бил планирал тези убийства и не бил направил
почти нищо, за да скрие или унищожи доказателствата. Той бил оставил
отпечатъци от пръсти и обувки и вероятно се бил разхождал посред бял
ден с окървавени дрехи. С други думи не мислел особено за
последствията от действията си. Неговият дом сигурно е занемарен и
тъй като местопрестъпленията били сравнително близо едно до друго,
вероятно нямал кола. Тъй като бил взел кола от едната от къщите, това
означавало, че е пристигнал на мястото пеша. Много възможно било да
убие отново и да продължи да го прави, докато не бъде заловен.
Налагало се да работят бързо.

Според профайлърите убиецът бил на около 25 години, слаб и
недохранен. Те били уверени, че в жилището му ще бъдат открити
доказателства за престъпленията, както и в колата му, в случай че имал
такава. Сигурно имал история на умствено заболяване или злоупотреба
с наркотици и най-вероятно бил самотник. Смятали, че е назначен на
някаква лакейска служба или е безработен. Взимайки предвид неговото
възможно умствено заболяване, смятали, че може би получава пенсия за
инвалидност. Вероятно живеел сам и страдал от параноя.

Много хора в района на убийствата били разпитани и някои от тях
споделили, че са забелязвали бял мъж, каращ червен автомобил.



Полицейският художник се опитал да състави скица, но само едно от
описанията на очевидците можело да свърши работа.

В същият ден, когато Робърт Едуардс бил пропъдил натрапника от
дома си на улица „Бърнис“, Нанси Холдън преживяла странен сблъсък.
Тя пазарувала в търговския център „Таун енд Кънтри“, недалеч от
авеню „Уат“ и в близост до жилището на Уолин, когато към нея се
приближил млад мъж, който изглеждал объркан. Тя се опитала да го
избегне, но той й задал следния въпрос:

„Беше ли на мотора, когато Кърт загина?“ – попитал той.
Нанси се стреснала. Преди десет години тя наистина се срещала с

момче на име Кърт, който бил загинал с мотоциклета си. В този момент
забелязала нещо познато в този младеж. Попитала го кой е и той
отговорил: „Рик Чейз“.

Тя била потресена. Мъжът пред нея нямал нищо общо с прилежния,
чисто облечен Рик Чейз, когото познавала в гимназията. Тя била чула,
че се е забъркал с наркотиците и, гледайки го сега осъзнала, че тези
слухове са верни. Той бил мрачен и мръсен, а възбуденото му поведение
я изнервяло. Говорила с него няколко минути, опитвайки се да се
измъкне, и накрая излязла от магазина, докато си плащал сметката. Той
обаче я последвал на паркинга, възнамерявайки да я помоли да го
закара. Нанси успяла да влезе в колата си, вдигнала прозорците,
заключила вратите и потеглила преди да успее да я спре. Знаела, че се
държи грубо, но просто искала да се махне от него.

След като видяла полицейската скица на размъкнат мъж, облечен в
оранжева ски парка, който бил забелязван в квартала, и си спомнила, че
Чейз бил облечен с подобно яке в онзи ден, Нанси Холдън била сигурна,
че това е човекът, търсен от полицията.

Полицията се сдобила и с друга следа, проследявайки регистрацията
на полуавтоматично оръжие .22-кал, продадено през декември 1977 г. на
Ричард Чейз от авеню „Уат“. На 10 януари той си бил закупил муниции.

Тогава, гледайки новините, Доун Ларсън си спомнила за своя съсед,
на когото дала кутията си с цигари, но се опасявала да не си създаде
враг като го докладва на полицията.

След като получили сигнала на Холдън, детективите проверили
миналото на Чейз и открили историята на умственото му заболяване
(включително и бягството му от болницата), както и обвинение в



укриване на оръжие и един арест в Невада. Научили адреса му на авеню
„Уат“ и в събота следобед, един ден след тройното убийство, се
запътили натам да го проверят.

От домакина на сградата научили, че майката на Чейз плаща наема
му и че според нея синът й е жертва на злоупотреба с ЛСД. Чейз
отказвал да пуска майка си апартамента.

Детективите чукали многократно на вратата, но Чейз не отварял.
Престорили се, че си тръгват и зачакали. Чейз излязъл с кутия в ръце и
се запътил към колата си. Детективите го заловили, но не без силна
съпротива от негова страна. Забелязали, че носи оранжева парка, по
която имало тъмни петна и че по обувките му също има кръв. От него
бил иззет полуавтоматичен пистолет .22-кал, по който също имало
кървави петна. След това открили портфейла на Дан Мередит в задния
джоб на Чейз, заедно с чифт латексови ръкавици.

Съдържанието на кутията, която носел, също се оказало интересно:
парчета от окървавена хартия и дрипи. Отвели го в полицейското
управление и се опитали да го накарат да си признае. Той признал, че е
убил няколко кучета, но упорито отказвал да говори за убийствата. През
това време детективите претърсили апартамента му, с надеждата да
намерят някаква следа от липсващото бебе.

Онова, на което се натъкнали във вонящото на разложение място,
било отвратително. Почти всичко било покрито с кръв, включително
храната и чашите. В кухнята открили няколко малки парченца от кости,
а в чиниите в хладилника имало човешка плът. Съдържанието на една
от кутиите било човешки мозък. Електрическият блендер бил целият
омазан в неописуеми петна и миришел на гнилоч. Открити били три
нашийника на домашни животни, а от самите тях нямало и следа. На
една маса лежали снимки на човешки органи, преснимани от някаква
научна книга, а до тях вестници, в които били заградени обявите за
продажба на кучета. На календара датите на убийствата на Уолин и
Мирот били отбелязани с думата ДНЕС, а още по-стряскащ бил фактът,
че същата тази дума била написана на още 44 дати през тази година.

Процесът



От самия Чейз били събрани улики, които да бъдат сравнени с
пробите от местопрестъпленията. По дрехите му имало достатъчно
кръв, а освен нея взели проби и от косата му. Но когато се опитали да
му вземат кръвна проба, се наложило да приложат сила. Нямали
представа какъв първичен страх изпитва той от загубата на кръв.

За адвокат на Чейз бил назначен Фарис Салами и задържаният
незабавно бил отделен от детективите, които прекарали толкова много
време в опити да изтръгнат самопризнанията му.

Полицейските служители продължавали да търсят бебето с помощта
на хрътки. Дори отишли в дома на майката на Чейз, която отказала да
им съдейства, настоявайки, че въпреки откритите досега улики, нямало
преки доказателства, че синът й е извършил нещо.

В ареста Чейз признал пред свой съкилийник, че пиел от кръвта на
жертвите си, понеже страдал от отравяне на кръвта. Имал нужда от кръв
и се бил уморил да преследва и убива животни.

Накрая бебето било открито. На 24 март чистачът в една църква се
натъкнал на кутия с останките на малко момченце. Той се обадил в
полицията.

Полицията веднага разпознала дрехите на детето. Това било
изчезналото момченце от дома на Мирот. Бебето било обезглавено и
главата му лежала под трупа, който бил частично мумифициран.
Дупката в центъра на главата показвала, че детето е било застреляно. По
тялото имало няколко прободни рани и няколко от ребрата му били
счупени. Под детето имало и връзка ключове, които се оказали от
колата на Дан Мередит.

Главен обвинител по делото „Калифорния срещу Ричард Трентън
Чейз“ бил Роналд Токтърман. Той възнамерявал да се бори за смъртна
присъда.

Защитата пледирала за невинен поради невменяемост, но Токтърман
бил твърдо решен да покаже, че обвиняемият познава разликата между
добро и зло и че не е бил заставен да убива от вътрешни импулси. Част
от стратегията му включвала изравянето на легендата за Дракула.
Прокурорът се постарал да прочете доста книги, разказващи за
престъпления, свързани с жаждата за кръв и кървавите ритуали у
различните култури, установявайки, че доста хора споделят вярването,
че поглъщането на човешка кръв заздравява и лекува тялото.



Защитата поискала смяна на мястото за гледане на делото,
настоявайки, че популярността на случая в района ще навреди на
клиента им, и процесът бил преместен на 32 км на юг в окръг Санта
Клара. Междувременно Чейз бил прегледан от дузина психиатри.
Признал на един от тях, че се притеснява от убийствата на жертвите си
и се тревожи, че могат да се върнат и да го преследват от отвъдното.
Неговите показания с нищо не показвали, че е бил заставян да убива.
Просто смятал, че кръвта има лечебни сили. Един от психиатрите
заключил, че той е антисоциална личност, а не шизофреник. Неговите
мисловни процеси не били накъсани и бил съвсем наясно какво е сторил
и колко лошо е то.

Процесът започнал на 2 януари 1979 г. Срещу Чейз били повдигнати
шест обвинения в убийство. Прокурорът наблегнал на факта, че Чейз е
имал избор и че е донесъл на местопрестъпленията ръкавици, което
издавало намерение за убийство. Обвинението представило общо 250
доказателства, като най-силните от тях били пистолетът на Чейз и
портфейлът на Дан Мередит, който бил открит в задния джоб на
обвиняемия.

Първият свидетел по делото, което се проточило четири месеца, бил
Дейвид Уолин, който описал ужасяващата сцена, на която се бил
натъкнал, когато се прибрал у дома си. След него били призовани още
около стотина свидетели

Тогава Чейз се изправил на свидетелската скамейка в своя собствена
защита. Изглеждал ужасно, понеже бил отслабнал до 48 кг. Очите му
били потънали в орбитите и нямали никакъв блясък. Той заявил, че е
бил в полусъзнание по време на убийството на Уолин и описал с
детайли как е бил мачкан през целия си живот. Признал, че е пил от
кръвта на Уолин. Не си спомнял много за втората серия от убийства, но
знаел, че бил застрелял и обезглавил бебето, и след това го бил поставил
в кофа с надеждата да източи от него повече кръв. Според него
проблемите му идвали от неговата неспособност да прави секс като
тийнейджър. Казал, че съжалява за убийствата.

Защитата поискала присъда за непредумишлено убийство, за да
спести на Чейз смъртното наказание, тъй като очевидно не бил
нормален и никога не бил получавал адекватна помощ. Токтърман се
противопоставил, заявявайки, че обвиняемият е сексуален садист –



чудовище, което знае какво върши и не може да бъде спасено.
На 8 май 1978 г., след петчасови дебати, съдебните заседатели се

върнали с решение виновен по шест обвинения в предумишлено
убийство.

По време на фазата за решаването на умствената му стабилност
журито заседавало един час и решило, че Чейз е нормален. Още четири
часа им били нужни, за да решат, че той трябва да умре в газовата
камера на затвора в Сан Куентин.

Кончината на Вампира

В деня след Коледа на 1980 г. пазачът погледнал в килията на Ричард
Чейз. Осъденият лежал по гръб на койката си и дишал нормално. Не
отвърнал на поздрава на пазача, което не било необичайно. В 11:05 ч
същият пазач отново погледнал в килията. Чейз лежал диагонално на
леглото по корем, като двата му крака били на земята. Главата му била
опряна в матрака, а ръцете му протегнати към възглавницата. Пазачът
го повикал, но Чейз не помръднал. Пазачът се приближил и дръпнал
Чейз от леглото. Станало ясно, че „Вампира от Сакраменто“, известен
още като „Дракула“, е мъртъв.

Повикали съдебния лекар К. П. Холмс. Той претърсил килията и 
намерил странна самоубийствена бележка, говореща за някакви хапчета. 
Чейз взимал ежедневна доза „Синекван“ за халюцинациите и 
депресията си, като лекарството му се давало в пакетче с три хапчета. 
Очевидно бил събирал хапчетата известно време и сега бил взел 
свръхдоза.  При аутопсията сърцето му се оказало в добра форма, 
въпреки неговите дългогодишни притеснения.
 



Едмънд Кемпер: Убиеца на стопаджийки
Серийният убиец Едмънд Емил Кемпер е роден на 18 декември 1948

г. в Бърбанк, Калифорния. През 70-те години той убива шест млади
колежанки. Освен тези момичета Кемпер убива и няколко членове на
своето семейство, както и една семейна приятелка. Кемпер извършва
престъпленията си по същото време, когато в този район се подвизават
и двама други серийни убийци – Джон Линли Фрейзър и Хърбърт
Мълин. Поради този факт окръг Санта Круз става известен като
„Столицата на смъртта“, а Едуард Кемпер е кръстен от пресата „Убиеца
на студентки“.

„Когато видя красиво момиче да ходи по улицата, през ума ми
минават две неща: част от мен иска да я заведа у дома, да бъда мил и
да се държа добре с нея; другата част обаче се чуди как ли би
изглеждала главата й, набучена на пръчка.” – Ед Кемпер
 



Бомба със закъснител

На 27 август 1964 г. 15-годишният Едмънд Кемпер прекарвал
училищната си ваканция в ранчото на своите баба и дядо в Норт Форк,
Калифорния. Той не бил щастлив от този факт. Стеснителният и
необщителен Ед вече се извисявал на ръст цели 1,90 м и хората
обикновено гледали да се отърват от компанията му. Той израснал
объркан и гневен и по-късно сам се описва като ходеща бомба със
закъснител.

Кемпер не харесвал начина, по който майка му се отнасяла към него,
а баба му била също толкова лоша. Двете винаги го командвали и му
казвали какво да прави. Таял фантазии, в които ги обезобразява и убива.
И не само тях: като дете, Кемпер си мечтаел всички хора по света да
умрат, като той самият искал да избие много от тях. Момчето обичало
да измъчва котки. Веднъж погребал една, но след това я изровил,
отрязал главата й и я забучил на пръчка.

В този августовски следобед той се скарал в кухнята със своята 66-
годишна баба Мод. Кемпер бил пренесъл гнева, който изпитвал към
майка си, върху своята баба, така че нямал нужда от особено сериозен
повод, за да реагира. Вбесен, той грабнал пушка и когато Мод го
предупредила да не стреля по птиците, се обърнал и стрелял в нея.
Уцелил я в главата и след това я прострелял още два пъти в гърба.
Според някои източници я бил намушкал многократно с нож. Неговото
първо убийство било импулсивно – по-скоро безразсъдно действие,
отколкото планиран инцидент. Но сега се налагало да скрие случилото
се от дядо си. Едрото момче с лекота замъкнало трупа на баба си в
спалнята.

Тогава дядо му, който също се казвал Едмънд, се прибрал. Старецът
бил на 72 години и точно той бил подарил на Едмънд въпросната пушка
.22-кал за Коледа. Едмънд чул, че колата на дядо му спира отвън.
Отишъл до прозореца и взел решение да довърши това, което бил
започнал. Когато старецът излязъл от колата, Едмънд вдигнал пушката
си и го застрелял. След това скрил тялото му в гаража.

Не знаейки какво друго да стори, той се обадил на майка си в



Монтана и й казал какво е направил. Майка му Кларнел го накарала да
извика полицията. Внезапно си спомнила си за предупреждението,
което някога била отправила към биологичния баща на Едмънд, чийто
родители сега били мъртви. Тя му била казала да не се изненадва, ако
някой ден момчето ги убие.

Кемпер се обадил в полицията и те дошли в ранчото да го арестуват.
Той спокойно ги чакал на портата. При последвалия разпит Кемпер
заявил на полицаите, че бил застрелял баба си, за да види как ще се
почувства. Обяснил, че бил убил дядо си, за да му спести откритието, че
внукът му е убил собствената си баба.

За калифорнийската полиция било непонятно как едно дете би могло
да извърши подобно нещо. Той бил изпратен за психиатрична оценка и
му била поставена диагнозата параноидна шизофрения. Установило се
също така, че нивото му на интелигентност е на косъм от гениалността.
Вместо да го пратят в детски изправителен център, се озовал в щатската
болница за криминално проявени душевно болни в Атаскадеро. С
помощта на майка му бил освободен от там на 21-годишна възраст.

Точно след като излязъл от Атаскадеро градът, който щял да се
превърне в негов нов дом, попаднал на първите страници на вестниците
в цялата страна.

Столицата на смъртта

Крайморският град Санта Круз лежи на тихоокеанския бряг на юг от
Сан Франциско. Градът е заобиколен от планини, океан и надвиснали
секвои и представлява туристическа Мека и престижно място за
живеене. В началото на 70-те години, когато започнали убийствата,
жителите на града вече били изнервени от прииждащите хипита,
появили се благодарение на новооткрития кампус на Калифорнийския
университет в района. Градът се изпълнил с млади хора, но не всички от
тях били приветствани от местните.

В края на 1970 г. Джон Линли Фрейзър убил петима души –
семейство Охта и секретарката на д-р Охта. Целта му била да спре
научния прогрес, който според него разрушавал природата. Този хипи
екстремист бил диагностициран с параноидна шизофрения, но въпреки



това бил обявен за нормален и осъден. Това се дължало отчасти на
факта, че предишната година Чарлз Менсън и неговото семейство били
проникнали по подобен начин в дома на Роман Полански, където убили
неговата бременна съпруга Шарън Тейт и нейните гости.

След това, в края на 1972 и началото на 1973 г., в Санта Круз се
случила още една ужасяваща поредица от убийства. Сред жертвите
имало четирима лагеруващи, свещеник, мъж, копаещ в градината си,
младо момиче и майка с две деца.

В крайна сметка полицията заловила убиеца – 25-годишният Хърбърт
Мълин. Някога той бил хоспитализиран и обявен за опасен, но въпреки
това бил освободен при условие, че ще си взима лекарствата. Скоро
спрял да го прави и започнал да чува глас, който го карал да убива.
Мълин вярвал, че има мисия да спаси хората в Калифорния от супер
земетресение, което щяло да потопи целия щат в океана. Убивал с
помощта на нож, пистолет или бейзболна бухалка, докато накрая не бил
заловен от полицията. Той също получил диагноза параноидна
шизофрения и въпреки това бил обявен за нормален и осъден за десет
убийства.

Още преди това през май 1972 г. започнали да изчезват жени,
пътуващи на стоп. В опит да успокоят обществената паника, властите се
опитали да припишат тези изчезвания на Мълин, но скоро се оказало, че
това е съвсем друг човек.

Престъпленията на Едмънд Кемпер започнали преди тези на Мълин и
спрели след неговите. Техен катализатор била майка му, която
постоянно му натяквала и го унижавала. Когато бил освободен от
Атаскадеро през 1969 г., психиатрите препоръчали да не бъде пращан
при майка си, понеже това би могло да породи у него желание за още
насилие. Но изглежда никой не следял за тези неща. Тъй като нямал
друг начин да се издържа, Кемпер се преместил у Карнел и тя започнала
да го гълчи наново.

Тя била напуснала третия си съпруг и била започнала работа като
асистент-администратор в новия университет в Санта Круз. Майка и син
се преместили да живеят в къща-близнак на улица „Орд Драйв“ в Аптос.
Често се карали и съседите чували скандалите им. Кемпер посещавал
обществен колеж, където се справял добре, но си мечтаел някой ден да
постъпи в полицейска академия. Когато разбрал, че е твърде висок на



ръст за полицай, започнал да се утешава като се мотаел на местата,
където се събирали полицаите и слушал историите им. Те го познавали
като Големия Ед и го смятали за учтив младеж. Гласът му бил мек,
обноските възпитани, а говорът му интелигентен и изразителен. Негов
идол бил Джон Уейн и всеки знаел това.

Той работил на няколко места, докато накрая не попаднал в
Магистралната служба на Калифорния. Спестил достатъчно пари,
изнесъл се от дома на майка си и отишъл на север в Аламеда, където
споделял апартамент с един приятел. Парите му обаче често свършвали
и той се връщал отново при Кларнел. Кемпер си купил мотор, но
претърпял с него два инцидента, като от единия получил обезщетение
на стойност 15 000 долара. С тези пари си купил жълт форд „Галакси“ и
започнал да обикаля с него района. Ед забелязал, че доста млади жени
пътуват на стоп – това бил популярен начин за придвижване сред
студентите от Западния бряг в онези дни. Оглеждайки ги, започнал да
си мисли за нещата, които би могъл да им причини. Тихо, той приготвил
колата за своя план, слагайки в багажника найлонови чували, ножове,
одеяло и белезници. Сега трябвало само да чака подходящия случай. За
известен период само качвал момичетата и след това ги пускал. По
негови изчисления бил качил около 150 стопаджийки, всяка от които би
могла да бъде избрана за неговия план. Най-накрая попаднал на своята
идеална жертва.

Страшни времена

На 7 май 1972 г. Мери Ан Пеш и Анита Лукеза пътували на стоп от
щатския колеж във Фресно, за да се видят с приятели в университета
във Станфорд. Когато момичетата така и не пристигнали, семействата
им се обадили в полицията. Но в онези дни бегълките били толкова
често срещано явление, че властите не обърнали особено внимание на
случая.

Тогава, на 15 август, в планините били открити останки от женска
глава, която била идентифицирана като тази на Пеш. Други останки не
били намерени, но се предполагало, че и двете момичета са убити.

На 4 септември изчезнала студентката по танци Айко Коо, която



пътувала на стоп от Бъркли. На 13 октомври серията от убийства на
Хърбърт Мълин започнала да привлича вниманието на хората и в
началото на 1973 г. изчезнала 18-годишната Синди Шол, която пътувала
към обществения колеж „Кабрило“. По пътя била спряла в дома на своя
приятелка. Някой я забелязал как се качва в някаква кола преди да
изчезне. След по-малко от два дни на една скала, надвесена над Тихия
океан, били открити отсечени ръце и крака. После океанът изхвърлил на
брега горната част от торс, който бил идентифициран чрез рентгенова
снимка на белите дробове като този на Шол. Впоследствие се появила и
долната част на торса. Сърфист намерил лявата й китка, от която
можели да бъдат снети отпечатъци, но главата и дясната й китка не били
открити. Вестниците започнали да пишат за „Секача“ и „Касапина“.

На 25 януари две местни семейства били застреляни в домовете си.
Скоро след това четирима млади мъже, които лагерували на къмпинг,
били застреляни от упор в главите.

На 5 февруари изчезнали още две момичета: Розалинд Торп и Алис
Лиу. На 13 февруари очевидец се обадил в полицията, за да съобщи за
застрелян в градината си мъж. Скоро след това Хърбърт Мълин бил
арестуван. Той бил свързан с повечето от стрелбите, но не и с
убийствата на Синди Шол и Мери Ан Пеш, нито с изчезването на
останалите стопаджийки. Отвличането и разчленяването не били част от
неговия модел на действие.

Според полицията обезглавяването и разчленяването били извършени
от някого с частични или дори професионални умения. Телата били
поставяни под наклон, така че главата да е по-ниско от краката, за да
може да се източи кръвта, което правело разфасоването по-лесно.
Смятало се, че една или повече от жертвите са били държани в плен за
известен период от време преди да бъдат убити. Ахилесовото
сухожилие на Синтия Шол било прерязано.

На 4 март двама стопаджии се натъкнали на човешки череп и челюст
недалеч от магистрала 1 в окръг Сан Матео. Костите не били от един и
същи човек. Полицията претърсила района и открила още един череп,
който си пасвал с челюстта, което означавало, че става въпрос за две
жертви, убити близо една до друга. Прегледали докладите за изчезнали
стопаджийки и идентифицирали останките на Розалинд Торп и Алис
Лиу. Лиу била застреляна два пъти в главата, а Торп веднъж.



Властите били в безизходица. Районът се бил превърнал в развъдник
на убийства и изчезнали млади жени. Тогава се случило нещо
неочаквано. Убиецът на студентки се свързал с полицията.

Обаждането

На 23 април 1973 г. полицията в Санта Круз получила обаждане, на
което не можела да повярва. То било направено от телефонна кабина в
Пуебло, щата Колорадо, от 24-годишния мъж, с когото полицаите били
пили, яли и говорили с часове: Големия Ед или Едмънд Кемпер. Сега
той им казвал, че е извършил убийство – всъщност две убийства преди
четири дни и след това още няколко. На Разпети петък бил убил майка
си Кларнел Страндбърг. След това бил отишъл да пие със своите
приятели ченгетата. После се върнал и поканил на вечеря приятелката
на майка си Сара Сали Халет. Когато пристигнала, я убил и отрязал
главата й. Двете тела били натъпкани в дрешниците в дома на майка му.

Кемпер обяснил, че след убийствата е шофирал в продължение на
няколко дни, като бил зарязал колата си и бил наел зелен шевролет
„Импала“. Изброил още половин дузина убийства на студентки. Ед
искал някой да дойде да го прибере. В колата си държал три оръжия и
муниции, които го плашели, и искал да се предаде.

Офицерът, приел обаждането, обаче помислил, че това е шега.
Предложил на младежа да се обади отново по-късно. Кемпер го
направил, но и този път не успял да убеди човека отсреща, че трябва да
го приеме сериозно. Полицаите го познавали и решили, че си прави
някакъв майтап с тях. Продължил да се обажда и най-накрая успял да
убеди един от тях да отиде и да провери къщата на майка му. Кемпер
казал, че полицай на име сержант Алуфи е идвал в дома на майка му
преди не много време, за да конфискува револвера .44 калибър, който
Кемпер си бил купил. Алуфи щял да знае.

Сержант Алуфи отишъл в къщата сам. Когато влязъл, бил блъснат от
миризмата на разложение. Отворил килера и видял там кръв и коса,
което го накарало незабавно да обезопаси местопрестъплението и да
извика детективите и съдебния лекар. За тяхна изненада намерили двете
тела, точно както ги бил описал Кемпер. И двете жени били



обезглавени, а Кларнел била пребита и очевидно била използвана като
мишена за дартс. Езикът и ларинксът й били отрязани и хвърлени в
боклука.

Сега детективите разбрали защо Убиеца на студентки им се е
изплъзвал толкова дълго. Кемпер бил слушал историите им, знаел за
стратегиите им и плановете им да го заловят и така бил в състояние да
ги надхитри и залъже. Не приличал на убиец. Кемпер се бил научил да
кара хората да се чувстват в безопасност около него и така вероятно
безпроблемно е вкарвал момичета в колата си, макар студентите да били
предупредени за опасността от пътуването на стоп.

Окръжният прокурор Питър Чанг и група детективи пропътували
през три щата, за да приберат Кемпер от ареста, в който бил вкаран от
местната полиция. Заварили го да ги чака тих и спокоен. Изглежда
осъзнавал, че е опасен и неспособен да се контролира, и разбирал, че
трябва да бъде затворен. Имал желание да говори и на два пъти
отхвърлял правото си на адвокат (макар по-късно да твърдял, че е искал
адвокат, но му било отказано).

Историята, която разказал, била по-странна от всичко, което били
чували. Говорил с часове, признавайки си за всичко, което бил направил
с шестте студентки, майка си и нейната приятелка. Прибавяйки към тях
и убийствата на своите баба и дядо, извършени преди години, той си
признал общо за десет убийства. За да докаже историята си, завел
детективите на местата, където бил заровил или захвърлил частите от
жертвите си, които все още не били открити. Описал как е правил секс с
главите на жертвите и казал, че обожавал усещането да притежава
напълно тях и техните вещи.

По време на процеса историите му станали дори още по-зловещи.

Да създадеш убиец

Едуард Емил Кемпер ІІІ е роден в Бърбанк, Калифорния, на 18 
декември 1948 г.,  като второто дете на Е. Е. и Кларнел Кемпер. Той 
имал една сестра по-голяма от него с шест години и една по-малка с две 
години и половина. Ед бил близък с баща си, но той се развел с Кларнел 
през 1957 г., когато Едмънд бил на девет години, и тя се преместила с 



децата си в Монтана. Раздялата била трудна за Ед и той разказва, че, за 
да го накара да се държи мъжки, майка му го заключвала в мазето. (По-
късно предоставил няколко различни мотиви за нейното поведение, в 
зависимост от това кой го интервюирал). Ед мразел майка си и растял с 
чувството на страх и гняв, както и с фантазиите си.

Веднъж убил семейната котка, поставил главата й на олтар и се
почувствал могъщ, когато излъгал за случая и всички му повярвали.
Усвоил способността да показва на хората различна фасада, на която се
доверявали, без да знаят, че личният му свят е изпълнен с кошмарни
фантазии. Още преди да навърши десет години, вече мислел за жените
по сексуален начин. Развивал в себе си жесток вътрешен свят.

Разказите на сестрите му също съдържат някои смущаващи спомени.
Една от тях го предизвикала да целуне учителката си, а той казал, че ако
го направи, ще трябва след това да я убие. Неговата по-малка сестра си
спомня, че често е режел главите на куклите й. Майка им го затваряла в
мазето, за да го държи далеч от момичетата, понеже му нямала доверие.
Според самия Кемпер очевидно инстинктите й са били правилни.

Когато бил на 13 години Кемпер посякъл собствената си котка с
мачете и скрил останките й в килера (после майка му ги намерила).
Същата година избягал от къщи, за да отиде да живее с баща си. Когато
пристигнал обаче разбрал, че баща му, който междувременно се бил
оженил и имал друг син, не бил особено щастлив да го види. Е.Е. го
приютил за известно време, но след това го изпратил обратно в
Монтана. Кларнел също не го искала, тъй като се готвела да се омъжи за
трети път и огромният тийнейджър само щял да й се пречка. Решила да
му опакова багажа и да го изпрати в ранчото на баба му и дядо му в
Калифорния.

Точно там започнала неговата кариера в убийствата.

Първите убийства

Кларнел често нападала Едмънд за липсата му на мъжественост и
безполезността му, точно както се била държала и с тримата си съпрузи.
Макар да искал, тя не му позволявала да се среща със студентките от
кампуса. Казвала, че тези девойки са твърде добри за него. Това го



вбесявало и той излизал с колата и обикалял в търсене на момичетата,
които не можел да има. В крайна сметка измислил как да станат негови.

Кемпер качвал много млади жени и с всяка от тях стигал малко по-
далече. Рискът го възбуждал като наркотик.

Всичко се променило на 7 май 1972 г., когато Кемпер решил да
действа. Кларнел била уредила стикери на кампуса за колата му, което
му позволявало да влиза и излиза незабелязан. В този ден той взел на
стоп студентките Мери Ан Пеш и Анита Лукеза. Искал само да ги
изнасили, но после решил да ги убие, за да не оставя свидетели.

Кемпер отбил от магистралата и спрял на един черен път.
Момичетата усетили, че нещо не е наред. Нарочно, за да усили страха
им, той им казал, че възнамерява да ги отведе в апартамента си и да ги
изнасили. Сложил белезници на Пеш на задната седалка, покрил главата
й с торба и накарал Лукеза да влезе в багажника.

След това се опитал безуспешно да удуши и да намушка Пеш с нож.
Острието се ударило в гръбнака й и не могло да проникне, но тя усетила
болката и започнала диво да се съпротивлява и да се опитва да го ухапе
през торбата на главата й. В крайна сметка той прерязал гърлото й и я
убил. След това насочил вниманието си към Лукеза, която също убил.
Сега разполагал с два трупа само за себе си.

Докато карал към Аламеда, за малко щял да бъде заловен. Един
полицай го спрял заради неизправни задни светлини. Той се държал
спокойно и учтиво и се отървал само с предупреждение. Ако полицаят
бил решил да направи рутинна проверка и да погледне в багажника,
Кемпер щял да убие и него на място.

Неговият съквартирант го нямало и Ед знаел, че може спокойно да
работи върху телата без да бъде обезпокояван. Отнесъл труповете в
апартамента си, където фотографирал разчленяването им и от време на
време спирал, за да прави секс с частите от телата им.

Поставил частите на Пеш в торба и ги заровил в плитък гроб в
планината, като се постарал да запомни мястото, за да може да го
посети по-късно. Преди да захвърли главата й, заедно с тази на Лукеза, в
едно дефиле, правил секс с нея. След това продължил да качва момичета
в колата си и да ги закарва живи и здрави до местоназначението им.
Дори повдигал пред пътничките си темата за убиеца на стопаджийки,
като същевременно преценявал всяка от тях като потенциална жертва.



Продължил да действа по този начин до 14 септември 1972 г.
В този ден качил в колата си Айко Коо, която се била отказала да

чака автобуса и решила да пътува на стоп. Момичето изглеждало
идеално за неговото следващо зловещо приключение. Извадил
оръжието си, за да й го покаже и тя изгубила ума си от страх. След това
слязъл от колата, заключвайки се навън и оставяйки оръжието си вътре,
за да си поиграе с нея, но тя била твърде уплашена, за да го вземе. Тази
мисъл изглежда дори не минала през главата й. Вместо да сграбчи
пистолета, тя се пресегнала и му отключила вратата.

Той я изнасилил и удушил, след което хвърлил тялото й в багажника.
Преди да се прибере у дома и да я разчлени, спрял да изпие няколко
питиета.

В деня след като убил Айко Коо, Кемпер трябвало да се яви пред
комисия от психиатри, което било част от споразумението му за
предсрочно освобождаване. Знаел какво искат да чуят от него и се
постарал да им го даде. Първият лекар говорил с него за малко и заявил,
че не вижда причина Кемпер да бъде считан за опасен. Вторият даже
използвал думите „нормален“ и „безопасен“. И двамата препоръчали
неговото досие на непълнолетен престъпник да бъде запечатано, за да
не му пречи да се превърне в добър гражданин.

Така, осем години след като убил баба си и дядо си, Кемпер отново
получил свободата си. Чувствал се повече от доволен, докато си тръгвал
от съда с изчистено досие. Сега можел на спокойствие да продължи със
своя експеримент. Намерил място, на което да зарови главата и ръцете
на Коо, и те останали неоткрити до следващия месец май.

Кемпер се скатавал известно време, като се задоволявал да фантазира
за отнемането на животите на убитите от него жени. Той бил запазил
трофеи и фотографии от зловещото си дело, които му помагали да
изживява отново убийствата, но тъй като скандалите с майка му не
спирали, нуждата да убива го споходила отново.

Още жертви

По-късно Кемпер обяснява мотива си за тези престъпления със своята
безпомощност. Неспособността му да общува социално и сексуално.



Той бил импотентен. Ед бил изплашен до смърт да не се провали във
взаимоотношенията мъж-жена.

Купил си пистолет .22 калибър и започнал да се оглежда за хубава
стопаджийка. На 7 януари 1973 г. Синди Шол приела да се качи в колата
му. Закарал я в усамотена местност и я застрелял. Ед не се интересувал
от мъчения, просто имал нужда от тяло, с което да си поиграе. Сега
отново живеел с майка си и отнесъл трупа вкъщи, за да го разфасова във
ваната. Ед оставил тялото при себе за през нощта и после го обезглавил
и заровил главата в задния двор. Изхвърлил частите на трупа от скалите,
но те бързо изплували на морския бряг. Кемпер не се притеснявал, че
могат да го проследят, защото бил извадил куршума от главата. И бил
прав – никой не се усъмнил в него.

На 5 февруари, след поредния жесток скандал с майка си, Кемпер
отново излязъл навън. Точно тогава Розалинд Торп и Алисън Лиу
изчезнали от кампуса. Първо качил Розалинд и нейното присъствие в
колата подействало успокоително на Алисън, която също се качила. Г-
ца Лиу седнала на задната седалка зад Торп. Ед отбил от магистралата и
намалил скоростта, отбелязвайки колко красива е местността. След това
извадил пистолета си и прострелял Торп. Алисън изпаднала в паника и
Ед пропуснал два пъти преди да я простреля.

Уцелил я в слепоочието, но тя все още била жива, когато наближил
портите на университета. Там имало двама охранители, но те видели
стикера на колата на Кемпер и го пуснали да мине. Двете жени били
увити в одеяла, а едната от тях била на предната седалка.

Закарал телата в дома на майка си, където ги разчленил и обезглавил,
докато майка му и съседите били наблизо. Ед бил наясно, че съседите
могат да минат всеки момент, да погледнат през прозореца и да видят
какво прави. На следващата сутрин изхвърлил крайниците в океана и
около хълмовете, а главите хвърлил на друго място.

След като убил шест жени, двуметровият гигант насочил гнева си
към своя основен дразнител: неговата майка. Кемпер се опасявал, че тя е
намерила сувенирите, които бил взимал при убийствата и се колебаел
дали да избяга, или да я убие. Тя знаела как да го контролира и го
карала да танцува като марионетка. Знаел, че е на път да я убие, но
изчаквал подходящия момент. Една вечер тя излязла с приятели и се
върнала у дома доста почерпена. Ед се опитал да поговори се нея, но тя



го отпратила.
Той я изчакал да си легне и отишъл в стаята й, въоръжен с чук за 

вадене на гвоздеи. Пребил я до смърт с чука и отрязал главата й.  Ед 
използвал тялото като мишена за стрелички, знаейки, че сега вече това 
убийство ще бъде свързано с него.

Кемпер смятал, че две жертви наведнъж биха отклонили вниманието
от него, затова поканил на гости Сали Халет. Удушил я и я поставил
гола в леглото си. Прекарал нощта с двата трупа в покритата с кръв
къща и се опитал да прави секс с тялото на Халет. Освен това я
обезглавил. В утрото на Великден се качил в колата на Халет и заминал.
Пуснал радиото, надявайки се да чуе по новините дали някой е открил
телата. Но липсата на новости го разочаровала. Когато след 2 400 км
достигнал Пуебло, решил сам да провокира откриването на телата.
Кемпер спрял пред обществен телефон и се обадил в полицията.

Той улеснил ченгетата максимално. Показал им къде е заровил
главата на Синтия Шол в задния двор на къщата на майка му,
обяснявайки, че я бил поставил там, защото знанието, че тя лежи там,
гледайки нагоре към небето, му носело удовлетворение.

На съд

На 7 май 1973 г. Едмънд Кемпер бил обвинен в осем предумишлени
убийства. Неговият адвокат Джим Джаксън бил същият обществен
защитник, който преди това бил защитавал убийците Фрейзър и Мълин.

Неговата стратегия била Кемпер да пледира за невменяем. Това
нямало да бъде лесно, имайки предвид интелигентността на Кемпер и
начина, по който бил планирал и подготвял своите престъпления. Все
пак Ед някога бил диагностициран като психопат и въпреки че по-късно
бил обявен за безопасен, очевидно било, че не е излекуван напълно.

В очакване на процеса Кемпер два пъти се опитал да се самоубие,
прерязвайки китките си. Делото започнало на 23 октомври 1973 г. и
тримата психиатри на обвинението го обявили за нормален. Д-р Джоуел
Форт бил прегледал досието от детството на Кемпер, за да проучи
диагнозата, според която тогава той е бил умствено болен. Интервюирал
го надълго и нашироко, използвайки и серум на истината, и казал пред



съда, че Кемпер вероятно е прибягвал до канибализъм. Ед изглежда бил
готвил и изяждал части от телата на момичетата. Въпреки това според
Форт той е знаел какво върши при всеки един инцидент, възбуждал се е
от идеята да бъде сериен убиец и бил изцяло наясно, че това не е
правилно. Щатът Калифорния се обляга на „Правилата на Макнотън„,
според които обвиняемият би могъл да бъде разглеждан като
невменяем, ако поради болест или някакъв дефект не е знаел, че онова
което върши е грешно. Кемпер очевидно знаел, че убийството е нещо
лошо и бил показал ясни доказателства, че е обмислял и планирал
престъпленията си.

Процесът продължил повече от три седмици. Можем само да гадаем
колко от ужасните му признания са били истина. Макар Кемпер да бил
признал, че е прибягвал до канибализъм пред д-р Форт, по-късно заявил,
че бил казал това, само за да улесни стратегията на защитата за
невменяемост.

На 8 ноември съдебното жури, в състав от шест жени и шестима
мъже, заседавало в продължение на пет часа и обявило Кемпер за
нормален и виновен в осем предумишлени убийства. Макар да искал
смъртна присъда, Ед бил съден в период, когато Върховният съд бил
наложил мораториум върху смъртното наказание и всички смъртни
присъди били намалени на доживотен затвор. Смъртното наказание се
прилагало само за престъпления, извършени след 1 януари 1974 г.

Първо Кемпер бил изпратен за оценка в Медицинския щатски затвор
в Калифорния и после бил прехвърлен в затвора с максимална
сигурност във Фолсъм.

В един момент той поискал да му бъде направена психохирургия, при
която в мозъка се вкарва сонда, която убива определен участък от
мозъчната тъкан и така евентуално лекува компулсивната сексуална
агресия. Молбата му била отхвърлена, вероятно защото властите се
страхували, че след това ще подаде молба за освобождаване. Кемпер
станал образцов затворник, но когато се изправил пред комисията по
освобождаване, им казал, че не е готов да се върне в обществото.

Специалните агенти от ФБР Джон Дъглас и Робърт Реслър стават
част от Отдела за анализ на поведението в Куонтико още в зората на
създаването му в началото на 70-те години. В един момент им дошла
идеята да посещават затворите и да интервюират прочутите убийци.



Щели да включат тази информация в базата данни за поведението и
особеностите на познатите убийци, която щяла да се превърне в
гръбнака на тяхното учение.

Те се свързали с различни видове престъпници, като масови убийци,
наемни убийци и серийни убийци, събирайки данни за 118 жертви.
Целта им била да съберат информация за това как се планират и
извършват убийствата, какво убийците правят и мислят след това, какви
фантазии имат и какво са правили преди инцидента. Едмънд Кемпер
бил сред 36-мата мъже, които се съгласили да бъдат интервюирани, и
Робърт Реслър разполага с история за тази среща, от която настръхват
косите.

Кемпер направил своя ход в края на третото си интервю с Реслър.
При двете предишни посещения Реслър имал придружител, но тъй като
смятал, че вече е постигнал разбирателство с Кемпер, решил този път да
бъде сам. Двамата прекарали четири часа в малка, заключена килия в
крилото на смъртниците. Към края на разговора Реслър натиснал
бутона, за да извика пазач, но никой не дошъл. Продължил да говори,
натискайки бутона, но все още никой не идвал. Кемпер усетил тревогата
му и му казал да се успокои, което било последвано от думите:

„Ако сега взема да превъртя тук, май лошо ти се пише, а? Бих могъл
да ти отвъртя главата и да я поставя на масата, като поздрав към
пазача“.

Реслър се опитал да спечели време, давайки си вид, че има начин, по
който да се защити. Накрая пазачът дошъл и Кемпер казал, че просто се
е пошегувал, но от този момент нататък Реслър никога повече не влязъл
при него без придружител.

През 2017 г. Ед Кемпер получил отказ на молбата си за предсрочно
освобождаване. Следващото му явяване пред комисията ще бъде през
2024 г.
 



Петер Кюртен: Вампира от Дюселдорф
В цялата история на престъпността няма друг убиец, който да е

причинявал толкова ужас и негодувание, колкото Петер Кюртен в
периода между двете световни войни. Може да се каже, и то без
преувеличение, че неговите епидемични сексуални убийства, случили се
в периода между февруари и ноември 1929 г., провокират вълна от
първичен ужас не само в Германия, но и в целия свят.
 



Първата жертва

Първото убийство се случва в град Кьолн на 25 май 1913 г. Кюртен се
бил специализирал в проникване с взлом и в продължение на цялата
пролет ограбвал апартаментите на собственици на барове и кръчми,
чийто жилища били разположени над заведенията им. През тази
определена вечер проучвал една кръчма в Кьолн. Самият Кюртен
разказва историята така:

„Проникнах в една къща на "Волфщрасе" – страноприемницата на
Клайн – и се качих на втория етаж. Разгледах стаите, но не видях
нищо за крадене; в едно от леглата обаче, видях спящо десетгодишно
момиченце“.

Кюртен сграбчил момиченцето за врата и започнал да го души.
Детето се съпротивлявало известно време и изпаднало в безсъзнание.
Тогава Кюртен проникнал в нея, използвайки пръстите си.

„Имах в себе си малък, остър нож и с него прерязах гърлото й. Чух
как кръвта избликва и видях как се извива в арка над ръката ми и
опръсква килимчето до леглото. Цялото нещо продължи около три
минути. След това заключих отново вратата и се прибрах у дома в
Дюселдорф“.

Бледият детски труп бил почти напълно обезкръвен. По тялото не се
наблюдавали петна от послесмъртно вкочаняване, а езикът бил жестоко
нахапан.

Първата жертва на Кюртен се казвала Кристин Клайн. Нейният баща
Петер Клайн бил собственикът на кръчмата и подозренията незабавно
паднали върху неговия брат Ото. Предишната вечер Ото Клайн бил
поискал пари на заем от брат си, но той му отказал. В гнева си Ото
заплашил, че ще направи нещо, което брат му ще „запомни за цял
живот“. В стаята на убитото дете била намерена кърпичка с
инициалите „П. К.“ и полицаите предположили, че Ото я е взел от брат
си Петер.

Ото бил обвинен в убийството на Кристин, но съдебното жури, макар
да било частично убедено във вината му, решило, че доказателствата не
са достатъчно силни и той бил оправдан.



На следващия ден Кюртен седнал в едно кафене срещу кръчмата на
Клайн да изпие чаша бира. По-късно убиецът отбелязал, че хората около
него говорели за убийството и техният ужас го бил накарал да се
почувства добре.

Петер Кюртен прекарал периода до 1921 г. в затвора за други
престъпления, след което се оженил и заживял един напълно нормален
и почтен живот. Намерил си постоянна работа в една фабрика и бил
много активен в търговските среди. Превръщайки се в политически
активист, следващите четири години за него преминали мирно и
благоприлично.

През 1925 г. Петер Кюртен се преместил отново в Дюселдорф и
градът за пореден път станал катализатор за неговите престъпни
наклонности. Четири години подред извършвал палежи и дребни
престъпления, които успявали да контролират импулса му за убийства,
но те се оказали просто прелюдия към истинския ужас, пред който се
изправил Дюселдорф през 1929 г.

Година на терор

Полицията в Дюселдорф за първи път се сблъскала с неговите
зверства на 9 февруари 1929 г., когато под един жив плет било открито
тялото на 8-годишната Роза Олигер. Тя била намушкана с нож 13 пъти и
извършителят се бил опитал да изгори тялото й с бензин. Убиецът бил
наръгал интимните й части с нож, а петната от семенна течност по
гащичките й показвали, че е мастурбирал, или е свършил
преждевременно върху нея.

Шест дни преди това жена на име Кюн била нападната и наръгана
многократно с нож. Госпожа Кюн получила 24 прободни рани, преди
нападателят й да избяга. Садистичният апетит на Кюртен все още не бил
задоволен. Той бил открил, че завръщането на местопрестъплението го
стимулира сексуално.

„Посетих мястото, където бях атакувал фрау Кюн два пъти още
същата вечер и след това още няколко пъти. Отивайки там, понякога
получавах оргазъм. Когато онази сутрин залях с бензин малката Олигер
и я подпалих, получих оргазъм от височината на огъня“.



Само пет дни след убийството на Роза Олигер на един път във
Флингерн бил открит 45-годишният механик Шеер, намушкан до смърт.
По тялото и главата му имало 20 рани от нож. На следващия ден
Кюртен отново се завърнал на местопрестъплението и дори имал
наглостта да заговори един от детективите. Полицаят нямал причина да
се съмнява в него и съвсем открито му разказал за престъплението. Този
невероятен епизод бил потвърден по-късно по време на процеса от
самия детектив.

Скоро след този изблик на насилие полицията арестувала един идиот
на име Стаусберг, който нападал жени с примка. Естествено полицията
обвинила Стаусберг във февруарските атаки. Незнайно защо той си
признал за всички престъпления и бил изпратен в лудницата.

През август серия от нападения с удушаване и намушкване с нож
накарала полицията да проумее, че навън все още дебне убиец. На 21
август в западното предградие на Леренфелд били нападнати с нож
трима души, прибиращи се у дома през нощта. И трите случайни жертви
били поздравени от нападателя си с „Добър вечер“, преди да забие ножа
си в гърдите и гърба им.

Във вечерта на 29 август 1929 г. стотици хора се наслаждавали на
годишния панаир. В около 22:30 ч. 14-годишната Луиз Ленцен и 5-
годишната Гертруд Хамакер си тръгнали от панаира за дома. Една сянка
се отделила от дърветата и ги последвала. Сянката спряла децата и
попитала Луиз: „Ще бъдеш ли така добра да ми купиш цигари? Аз ще
гледам малката“. Луиз взела парите на мъжа и се затичала обратно към
панаира. Мъжът тихо вдигнал Гертруд в ръцете си и я удушил, след
което бавно прерязал гърлото й. Когато Луиз се върнала след няколко
минути, той я издърпал встрани от пътя, където я удушил и обезглавил.

На следващия следобед една слугиня на име Гертруд Шулте била
приближена от някакъв мъж, който се опитал да я убеди да прави секс с
него. Когато тя му казала: „Предпочитам да умра!“, той й отговорил
„Умри тогава!“, и я намушкал с нож. За щастие Гертруд оцеляла и била
в състояние да даде добро описание на нападателя си, който бил
приятно изглеждащ, безличен мъж на около 40 години.

Зачестилите нападения и тяхната жестокост убедили медицинските
експерти, че „Вампира“ е загубил всякакъв контрол над садистичните си
импулси. През септември младо момиче на име Ида Рутер било



изнасилено и пребито до смърт, а на 12 октомври била пребита до смърт
още една слугиня, на име Елизабет Дориер. Това било последвано от
нападения с чук над госпожа Мюрер и госпожа Вандерс на 25 октомври.

С увеличаването на убийствата Дюселдорф бил хвърлен в паника,
сравнима с тази, която Джак Изкормвача причинил в Уайтчапъл 40
години по-рано.

На 7 ноември изчезнала 5-годишната Гертруд Алберман и два дни по-
късно вестник „Свобода“ получил писмо с прикрепена карта, в което се
казвало, че тялото на детето може да бъде намерено близо до стената на
една фабрика. Тялото наистина било открито там. Момиченцето било
удушено и намушкано 35 пъти с нож.

В периода между февруари и май 1930 г. също се наблюдавали
случаи на удушаване и нападения с чук, но нито един от тях не
завършил фатално. Въпреки мащабното разследване, предприето от
полицията, убиецът все още не бил заловен и Дюселдорф бил на ръба на
граждански бунт. Макар мотивите да били подобни, способите
използвани от Кюртен непрекъснато се променяли и липсата на ясен
модел затруднявала разследването.

Залавяне

Както постоянно се случва при серийните престъпления, убиецът бил
заловен почти случайно. На 14 май 1930 г. безработната прислужница
Мария Будлик от град Кьолн отишла да си търси работа в близкия
Дюселдорф. На перона на гарата била приближена от някакъв мъж,
който й предложил да й покаже пътя към един женски пансион. За
известно време двамата вървели по ярко осветените улици, но когато
мъжът я повел към парка, тя си спомнила вестникарските истории за
убиеца и отказала да върви по-нататък. Непознатият настоявал и докато
двамата спорели, се появил втори мъж, който попитал дали всичко е
наред. Очевидно разстроен и застрашен от появата на новодошлия,
мъжът от гарата се изпарил и госпожица Будлик останала насаме със
своя спасител – а именно Петер Кюртен.

„Момичето ми каза, че си търси работа и няма къде да отседне.
Съгласи се да дойде в моята стая на "Метманер Щрасе", но после



внезапно заяви, че не иска да прави секс с мен и ме попита дали не мога
да й намеря друго място за спане“.

Двамата се качили на трамвая за Ворингерплац и навлезли дълбоко в
горите на Графенбергер. Там Кюртен хванал Будлик за гушата с едната
си ръка и я попитал дали може да я има.

„Сметнах, че при дадените обстоятелства ще се съгласи и се
оказах прав. След това я заведох обратно до трамвая, но не я
придружих съвсем до него, защото се страхувах, че може да ме издаде
на някой полицай. Нямах намерение да убивам Будлик, защото тя не се
съпротивляваше“.

„Не мислех, че Будлик ще бъде в състояние да намери пътя до моя
апартамент. Затова представете си изненадата ми, когато на 21 май
я видях отново в дома си“.

Госпожица Будлик наистина се била постарала да запомни адреса му.
Но още по-съдбоносно било решението й да опише случката с Кюртен в
писмо, което изпратила на своята приятелка госпожа Брукнер. Писмото
обаче така и не пристигнало при нея. Вместо това било изпратено по
погрешка при госпожа Бругман, която го прочела и се обадила в
полицията.

Полицията незабавно открила Мария Будлик и я разпитала подробно.
След дълги колебания тя най-накрая се съгласила да заведе главен
инспектор Генат до къщата на „Метманер Щрасе“ №71. Хазяйката им
посочила една стая, която Будлик незабавно разпознала, но най-
решителното доказателство се появило в лицето на самия Петер
Кюртен, който се появил на стълбището. Той се стреснал за секунда, но
продължил към стаята си и затворил вратата след себе си. Няколко
минути по-късно напуснал къщата, с шапка спусната над очите му,
минал покрай двамата цивилни полицаи на улицата и изчезнал зад
ъгъла.

До този момент нищо не свързвало Кюртен с нападенията на
Вампира. Той бил заподозрян единствено в изнасилване, но знаел, че
вече няма да може да крие самоличността си. Ето как Петер Кюртен
описва събитията от петък 23 май:

„Днес, на 23-и сутринта, казах на съпругата си, че съм отговорен за
нападенията над Будлик и Шулте, добавяйки, че това може би ще
означава десетгодишна или по-дълга раздяла между нас – вероятно



завинаги. Жена ми бе неутешима. Тя се вайкаше, че е безработна, без
средства и ще умре от глад на стари години. Призоваваше ме да
отнема живота си, като и тя щяла да стори същото, понеже не
вижда никаква надежда в бъдещето. Тогава казах на съпругата си, че
бих могъл да й помогна“.

Петер казал на жена си, че той е прочутият „Вампир от Дюселдорф“ и
й разказал за всяко едно убийство. Кюртен й подсказал, че за
разкриването на престъпника е обявена голяма награда и тя би могла да
сложи ръце върху нея, ако съобщи в полицията за неговите признания и
го предаде.

„Разбира се, трудно ми бе да я убедя, че това няма да бъде измяна
от нейна страна, а напротив, ще да направи добро за човечеството и
справедливостта. Чак късно вечерта тя обеща да изпълни молбата ми
и да не се самоубива. Разделихме се в 23:00 ч. Аз се върнах в
квартирата си, легнах в леглото и веднага заспах“.

На 24 май 1930 г. госпожа Кюртен разказала историята на полицията,
добавяйки, че има среща със съпруга си пред църквата Свети Рох в три
часа този следобед. Полицията обградила района и в момента, в който
се появил, Кюртен бил заобиколен от четирима полицаи с насочени към
него револвери. Мъжът се усмихнал и не се опитал да се съпротивлява.

„Няма от какво да се страхувам“ – казал той.

Създаването на убиеца

Кюртен е роден в Кьолн-Мълхайм на 26 май 1883 г. Детството си
прекарал в мизерното едностайно жилище, в което живеело
тринадесетчленното му семейство и вечно пияният му и жесток баща.
Бащата на Кюртен често се прибирал у дома пиян, биел децата си и
насилвал майка им пред тях.

„Ако не бяха женени, това щеше да се счита за изнасилване“ –
отбелязал веднъж Кюртен.

Избухливият и егоистичен господин Кюртен бил сексуално
неконтролируем и по-късно попаднал в затвора, защото извършил
кръвосмешение с 13-годишната сестра на Петер. Майката на Кюртен се
разделила с баща му след вкарването му в затвора и през 1911 г. се



омъжила повторно. Починала през 1927 г.
Садистичните импулси на Кюртен били събудени от сцените на

насилие в собствения му дом.
„Цялото семейство страдаше от неговите напивания, защото баща

ми бе ужасен, когато беше пиян. Аз, като най-големият, страдах най-
много. Както може би си представяте, живеехме в ужасна мизерия,
защото всичките надници отиваха за пиене. Всички живеехме в една
стая, което имаше голям ефект върху мен, що се отнася до секса“.

На деветгодишна възраст Кюртен се сприятелил с един ловец на
кучета, живеещ в същата сграда, който му показал как да мастурбира и
да измъчва кучета. Едно нормално дете би реагирало с емоционално
отвращение на подобно влияние, но Петер приветствал това
приятелство и между двамата се развила силна връзка. По същото време
Кюртен удавил свой съученик, докато си играели на сал в река Рен.
Когато приятел на момчето тръгнал да го спасява, Петер натиснал и
него под водата и също го удавил.

Сексуалните му нужди бързо се развивали и скоро Кюртен се впуснал
в содомии с овцете и козите в близките кошари. Изпитвал най-голямо
удоволствие, когато намушквал животните с нож по време на акта.

Още преди да навърши шестнадесет години Кюртен вече крадял и
бягал от къщи. Скоро получил първата от 27-те си присъди и щял да
прекара 24 години от живота си в затвора. Престъпленията му
първоначално били дребни –крадял храна и дрехи и често бил вкарван в
дюселдорфските затвори. След като бил освободен от поредния си
престой зад решетките през 1899 г., заживял с една мазохистична
проститутка, два пъти по-възрастна от него. Сега неговото „обучение“
било завършено и той прехвърлил садистичните си импулси от
животните върху хората.

Затворът разкрил пред Кюртен още един начин да рафинира
перверзиите си. Потапял се в своя свят на фантазии, представяйки си
жестоки сексуални актове. Петер бил толкова обсебен от тези фантазии,
че започнал нарочно да нарушава затворническия правилник, за да го
вкарват в карцера, където на спокойствие се потъвал в садистичните си
мечти.

Скоро след освобождаването си Кюртен извършил своето първо
смъртоносно нападение над едно момиче по време на сексуален акт,



след което я оставил да лежи безжизнена в горите на Графенберг.
Тялото й никога не било открито и се предполага, че момичето е
оживяло и е запазило ужасната случка в тайна. Последвали още присъди
и след всеки престой зад решетките Кюртен се озлобявал срещу
несправедливостта на закона. За нещастие на жителите на Дюселдорф,
той решил да използва своите сексуални и садистични фантазии, за да
отмъщава на обществото за страданията си в затвора.

Признания и процес

След ареста си Кюртен говорил със забележителна откровеност с
изтъкнатия германски психолог Карл Берг, който по-късно описва
подробно кариерата на Петер Кюртен в книгата си „Садистът“. Берг
успял да спечели доверието на затворника и така получил достъп до
вълнуващия свят в ума на убиеца. Паметта на Кюртен функционирала
със забележителна яснота и той бил запазил непокътнати подробностите
от всяко свое престъпление. Когато обаче ставало въпрос за нещо, което
нямало емоционална стойност за него, паметта му съвсем не била така
силна.

Начинът, по който Кюртен изброявал своите нападения, е доста
забележителен. Разказал за тях едно по едно, започвайки от първото и
стигайки до № 79. Всеки отделен случай бил записван от стенограф, а
Кюртен с нескрито задоволство гледал шокираните лица на
полицейските служители, които слушали ужасяващата му изповед.

Прекомерното желание на Кюртен да обясни своите прегрешения не
се дължало на чувството му за вина или разкаяние –просто искал да
обезпечи бъдещето на съпругата си. Тази негова привързаност към
госпожа Кюртен до голяма степен противоречи на онова, което знаем за
неговия характер. Макар да й бил изневерявал през по-голямата част от
брака им, той все още бил извънредно привързан към нея и отчаяно се
опитвал да й помогне да вземе наградата за залавянето му.

Кюртен бил обвинен в девет убийства и в седем опита за убийство.
Делото срещу „Вампира от Дюселдорф“ започнало на 13 април 1931 г. В
залата била поставена специална клетка, за да се предотврати бягството
му и зад нея били изложени някои от зловещите експонати от музея на



Кюртен. Там, хронологично подредени, лежали черепите на жертвите
му и телесни части показващи нараняванията нанесени от убиеца.
Ножове, въже, ножици и чук, заедно с части от облекла и лопатата,
която бил използвал, за да погребе една от жените, също били част от
доказателствата.

Първият шок за тълпата дошъл с появата на самото „Чудовище“.
Облечен в безупречен костюм и с гладка, идеално разделена на път
коса, Кюртен имал вид на морален и уважаван бизнесмен. Говорел
спокойно и методично, като първоначално се отрекъл от показанията си
и пледирал за невинен. Казал, че е направил признанията си, само за да
осигури наградата за съпругата си. Макар да се опитал да отстоява тази
версия, в крайна сметка се поддал на натиска на прокурора и се върнал
към първоначалните си показания.

Въпреки чудовищността на престъпленията му, повечето брилянтни
доктори в Германия свиделствали, че Кюртен е бил „напълно отговорен
за действията си по време на извършването им“. Неговият мотив бил
ясен от самото начало; искал да си отмъсти на обществото за
несправедливостите, които бил изстрадал в затвора. В отговор на
въпроса на съдията дали има съвест, Кюртен казал:

„Нямам такава. Никога не съм носил съмнения в душата си; никога
не съм си мислил, че онова, което правя е лошо, макар обществото да
го заклеймява. Вината за моята кръв и кръвта на жертвите ми ще
лежи върху мъчителите ми. Бог би трябвало да одобрява постъпките
ми, тъй като отмъщавах за несправедливостта. Наказанията, които
изтърпях, унищожиха чувствата ми на човешко същество. Затова не
мога да изпитвам съжаление към жертвите си“.

Журито заседавало само час и половина преди да стигне до
единодушната присъда: виновен по всички обвинения. Съдията му дал
цели девет смъртни присъди. Кюртен се държал с достойнство и не
протестирал срещу това решение, нито пък показал някакво разкаяние.

На 2 юли 1932 г. Вампира от Дюселдорф се запътил към гилотината,
издигната в двора на затвора "Клингелпуц". Попитал затворническия
психиатър:

„Кажете ми, когато отрежат главата ми, дали ще мога да чуя,
макар и за малко, звука от собствената ми кръв, която избликва от
врата ми?“.



Наслаждавал се мълчаливо на тази мисъл за момент и после добавил:
„Това би било удоволствието, слагащо край на всички удоволствия“.

 



Йоаким Крол: Човекоядеца от Дуйсбург
Дружелюбният, но не особено интелигентен Йоаким Крол, бил

наричан от децата в квартала "чичо" до момента, в който убил и изял
едно от тях. Впоследствие признал за шокираща серия от 14 убийства,
извършени в продължение на 20 години, които потресли хората в
Германия.
 



Изчезнало дете

Лаар е предградие на град Дуйсбург, който се намира в
индустриалния район на долината Рур в северозападна Германия.
Децата, които си играели в близост до къщата на улица "Фрисенщрасе"
№11, познавали оплешивяващия мъж, живеещ там, като "чичо Йоаким".
Считали го за приятел, тъй като често им давал лакомства и ги канел на
гости в апартамента си. Той живеел сам, но имал голяма колекция от
кукли и винаги купувал най-модерните електронни играчки. Куклите
пазел за момичетата, защото те ги харесвали, а той харесвал тях. Той
бил странен кръглолик човек, с големи миши уши и огромни очила, но
децата изглежда го харесвали. Чичото имал отлично чувство за хумор и
знаел как да ги разсмива.

Имал и други по-зловещи, надуваеми кукли, които децата не били
виждали и с които задоволявал сексуалните си нужди. Понякога
упражнявал върху тях техники за удушаване. Трудно се сближавал с
жени и макар да мислел за тях, осъзнавал, че им създава лошо
впечатление. Крол бил имал само една връзка, която бързо приключила.
Затова още като млад мъж бил прибягвал до изнасилване.

Изглежда не се интересувал от новините за убитите жени и момичета
в района, които се появявали от време на време през последните 20
години. Пресата наричала неизвестния извършител "Ловеца от Рур".

В събота на 3 юли 1976 г. четиригодишната Марион Кетер изчезнала
от една детска площадка в Дуйсбург. Тя била малко, сладко, русо
момиченце, което често си играело с други деца, и родителите й никога
не се тревожели, когато излизала с тях. Но през този ден тя не се
прибрала в къщи. Обезумялата й майка я търсила навсякъде, но никой
не я бил виждал. Тя и съпругът й отишли в полицията и на следващия
ден екип от полицаи започнал да разпитва хората в квартала,
обикаляйки от врата на врата. Тогава от дома на "Фрисенщрасе" №11
изскочил човек, викайки полицията.

Странна диета



Историята се развила по подобие на случая със серийния убиец
Денис Нилсън от Англия, който се подвизавал шест години по-късно.
 Обитателите на къщата делели един и същи клозет и един от тях, Оскар
Мюлер, отишъл да го използва. В коридора той се натъкнал на съседа
Йоаким Крол, който го предупредил, че тоалетната не работи.

"Какво й е?" - попитал го Мюлер и Крол отговорил, че е запушена.
Мюлер можел да се закълне, че Крол добавил, че клозета е пълен с
черва.

Мюлер си помислил, че това е шега и отишъл в тоалетната. За свой
ужас видял, че водата в клозета е кърваво червена и от нея се носи
някаква смрад.

Втурвайки се на улицата, Мюлер се натъкнал на един от полицаите,
търсещи малката Марион. Мюлер разказал за видяното в тоалетната и
няколко офицери го придружили, за да проверят случая.

Убедили се, че в действителност нещо е било нарязано и хвърлено
вътре, затова спрели водата и се обадили на водопроводчик, и за всеки
случай на съдебния лекар. Когато извадили съдържанието на тоалетната
чиния, то се оказало вътрешните органи на дете: бели дробове, бъбреци,
черва и сърце. Имало също и парчета плът, която изглежда била
изрязана от месестите части на жертвата.

Мюлер казал на полицията, че приятният човечец, познат като "чичо
Йоаким", му е казал за "червата" в тоалетната и те отишли до
апартамента му и почукали на вратата. Попитали го какво знае за случая
и той признал, че е заклал заек и е хвърлил вътрешностите му в
тоалетната. Полицаите надушвали аромата на готвено, носещ се от
жилището, но знаели, че онова, което били извадили от клозета, не са
заешки останки. Мислейки за изчезналото дете, настояли да влязат и да
огледат.

Крол ги пуснал да претърсят тристайния му апартамент. Показал им
задушеното в кухнята и признал, че в него има части от липсващото
момиче. Полицаите били потресени от неговото признание и от
безгрижието му. Когато един от тях взел лъжица и разбъркал ястието,
измежду картофите и морковите се появила малка ръчичка. В
хладилника били открити още чинии с месо, което Крол очевидно бил
оставил за после. Фризерът също съдържал няколко прилежно
опаковани пакета с месо. Полицаите го задържали, а той не оказал



никаква съпротива.

Да станеш убиец

Йоаким Георг Крол е роден на 17 април 1933 г. в семейство на
миньори в град Хинденбург. Той страдал от нощно напикаване и бил
хилаво дете. Имал коефициент на интелигентност едва 76, което се
счита за доста под средното ниво.

През Втората световна война неговият баща станал военнопленик в
Русия и така и не се завърнал у дома. През 1947 г. семейството се
преместило в Северен Рейн в Западна Германия, където осемчленната
фамилия се помещавала в две стаи. Той ходил на училище в
продължение на пет години, но после прекъснал и получил остатъка от
образованието си във фермата. По-късно твърдял, че неговото зловещо
поведение се дължало точно на нещата, които бил видял там.

В началото на 1955 г., когато Крол бил на 22 години и все още
живеел със семейството, майка му починала. Само три седмици по-
късно Крол извършил първото си изнасилване и убийство.

През 1957 г. той се преместил в Дуйсбург, където нападнал няколко
жени. Крол често предприемал пътувания до околните градове в
търсене на жертви. Използвал различни способи, за да покори жертвите
си и да ги премахне като свидетели, но предпочитаният му метод бил
удушаването.

Ловеца от Рур

Полицията смятала, че може би най-сетне е заловила бруталния и
неуловим Ловец от Рур и затова разпитала 43-годишния заподозрян за
някои от убийствата в района. Той с готовност си признал за стореното
с Марион Кетер, но не казал нищо повече и бил изпратен в килията си
да чака процеса. След няколко дни разкрил, че е отговорен за още
няколко подобни престъпления и дори поел отговорност за убийства, за
които били заловени и осъдени други хора. Неговите признания били
дълги, сложни и често доста шокиращи.

Крол започнал да изнасилва и убива жени и момичета, когато бил на



22 години. Според него самия е убил, или се е опитал да убие, около 14
души, но паметта му не била много добра. Признал, че може да има още
жертви. Първото убийство се случило на 8 февруари 1955 г. Жената,
идентифицирана като Ирмгард Щрел, била само на 19-години и тялото й
било открито пет дни след смъртта й.

Крол си я спомня като руса жена, облечена в зелено палто и носеща
чанта с книги. Тя била избягала от къщи и той я срещнал на пътя.
Поканил я да отиде с него в гората, очевидно обещавайки й нещо, и там
се опитал да я целуне. Ирмгард го отблъснала и той я завлякъл в хамбар,
където я пробол във врата и я изнасилил. Инцидентът станал в близост
до град Валстед. За да се увери, че е мъртва, Крол я удушил и използвал
сгъваемия си нож, за да я изкорми.

Изминала цяла година преди да убие отново, този път в град
Киркхелен. Сега жертвата му била много по-малка: 12-годишната Ерика
Шулетер. Крол я изнасилил и убил. След това през 1959 г., когато се
преместил в Дуйсбург, в разстояние на пет седмици Крол убил две жени
в два различни града.

На 16 юни нападнал още една жена. Клара Фрида Тесмер била
открита убита на една ливада близо до река Рейн - удушена и
изнасилена. Но тя не била последната жертва, тъй като сексуалният глад
на Крол не можел да бъде задоволен.

Ловът продължава

На 26 юли той удушил 16-годишната Мануела Кнод и захвърлил
тялото й в горския парк в Есен. Добавил нов щрих към това убийство.
След като я съблякъл и я изнасилил, Крол използвал ножа си, за да
изреже парчета плът от бедрата и задника й. Освен това мастурбирал
върху нея, оставяйки толкова голямо количество сперма, че полицията
сметнала, че момичето е станало жертва на банда перверзници. Крол
взел със себе си парчетата от плътта й, които сготвил и изял.
Впоследствие заявил, че оскъдицата и скъпото месо са били в основата
на неговата мотивация, но казал и че е искал да опита вкуса на
човешката плът.

Тъй като се измъквал от закона и всяко следващо престъпление



засилвало глада му, Крол разработил една и съща рутина: хващал влака
или автобуса до някоя изолирана местност, след което просто се
разхождал, докато забележел сама жена, която да му хареса.

В началото на 1962 г. 12-годишната Барбара Брудер отивала към
детската площадка близо до дома й, когато Крол я забелязал и харесал
детето за жертва. Въпреки че нейните останки никога не били открити,
той си признал, че я е изнасилил и убил в едно поле.

През същата година изнасилил и убил 13-годишната Петра Гайзе,
както и 13-годишната Моника Тафел. Един ден след Великден Крол
удушил Гайзе със собствения й шал и отрязал големи парчета плът от
задника и ръцете й. За това престъпление бил осъден друг заподозрян.

На 4 юни в град Валсум Крол грабнал Тафел, докато отивала на
училище и след като свършил с нея, отрязал парчета плът от задника и
бедрата й. Според някои източници дори бил ял от нея на място. Тези
две убийства били извършени през два месеца в различни градове,
поради което не били свързани като дело на един и същи хищник,
въпреки очевидните прилики в перверзиите. Междувременно местен
жител на Валсум се обесил в гората и хората решили, че той е бил
виновникът.

Тогава стилът на Крол претърпял значителна промяна.

Още жертви

Той се скатавал в продължение на три години и тогава, на 22 август
1965 г., се доближил до двойка младежи, които се натискали в колата си
близо до едно езеро край Дуйсбург. Крол забил ножа си в гумата на
фолксвагена, за да накара 25-годишния Херман Шмиц и приятелката му
Рита да излязат. Промушил Шмиц няколко пъти право в сърцето.  Но
момичето не било никак безпомощно и незабавно реагирало. Тя скочила
на шофьорското място, надула клаксона и натиснала педала на газта. За
малко щяла да блъсне Крол и той избягал в гората. Така успяла да
оцелее, но въпреки даденото от нея описание, убиецът на Шмиц не бил
открит.

Вероятно Крол се уплашил от тази случка, защото се държал кротко в
продължение на година, но следващата му жертва понесла цялата му



ярост.
На 15 септември 1966 г. отново близо до Дуйсбург било открито

удушеното тяло на 20-годишната Урсула Ролинг. Тя била мъртва от
приблизително два дни, съблечена от кръста надолу и лежаща в
провокативна поза. Урсула била прекарала последната си вечер със своя
приятел и подозренията паднали върху него. Натискът от страна на
полицията и унижението да бъде заподозрян в смъртта на любимата му
се оказали непосилни за младежа и той се хвърлил в река Майн.

Задоволяване на любопитството

Петгодишната Илона Харке била открита в ледените води на малък
поток във Вупертал. Аутопсията показала, че е била изнасилена. Крол се
бил натъкнал на детето в град Есен и решил с нея да задоволи
любопитството си какво би било да удави някого. Отвел я с влака до
Вупертал и, намирайки достатъчно дълбоко място в потока, натиснал
главата й под водата, докато престанала да се бори. Отрязал части от
тялото й, които да занесе и да сготви у дома.

Шест месеца по-късно Крол опитал отново, но този път бил
прекъснат и за малко щял да бъде заловен. Той се бил преместил
временно в Графенхаузен и през юни 1967 г. извън града се натъкнал на
десетгодишната Габриеле П. Крол носел у себе си порнография и успял
да убеди момичето да го последва в едно поле, където й обещал да види
зайче, но вместо това й показал еротичното списание. Тя се уплашила и
понечила да си тръгне, но той я задържал. Завличайки я на едно
закътано място, Крол я задушил. Тогава обаче била пусната сирената на
близката мина за въглища и Крол се стреснал от работниците, които
заизлизали на път за вкъщи. Оставил детето там, смятайки, че е мъртво.
Габриеле била открита и закарана в болницата, където останала в кома в
продължение на повече от седмица.  Когато се възстановила, разказала
на родителите си какво се е случило, но те решили да не докладват за
инцидента.

През 1969 и 1970 г. Крол изнасилил и убил още две жени. Шестдесет
и една годишната Мария Хетген била най-възрастната му жертва.

Десет месеца по-късно Крол проследил 13-годишната Юта Ран, която



слязла от влака в Брайтшайд и тръгнала към дома си през гората. И в
този случай нейният приятел бил заподозрян и дори прекарал известно
време в затвора. Тогава, точно преди убийството през 1976 г., за което
бил арестуван, Крол изнасилил и удушил 10-годишната Карин Топфер.

Най-накрая с ареста на Крол приключило 21-годишното му царство
на извратени жестокости - и той се сдобил със съмнителната репутация
на сексуалния убиец с най-дълъг период на садистични престъпления в
Западна Германия.

Процесът

Процесът, в целия му медиен блясък, протекъл в продължение на 151
дни. Заседанията започнали на 4 октомври 1979 г. и приключили през
април 1982 г. Крол бил обвинен в осем убийства и един опит за
убийство. Макар да признал за 13 убийства, за някои от случаите било
трудно да се намерят доказателства. Крол бил признат за виновен по
всички обвинения. Тъй като смъртното наказание било отменено след
войната, той можел да получи само максималната присъда - доживотен
затвор. Крол получил девет такива присъди и бил изпратен в затвора
"Рейнбах".

На 1 юли 1991 г. прочутият Ловец от Рур умира от сърдечен удар на
58-годишна възраст.
 



Доналд Гаскинс - Дребосъка
Доналд Гаскинс е най-продуктивният сериен убиец в историята на

Южна Каролина. Бруталността му не познавала граници и той
изнасилвал, измъчвал, убивал и подлагал на канибализъм мъже, жени и
деца. Най-малката му жертва е двегодишно момиченце.
 



Фатално убийство

С настъпването на есента на 1980 г. убийството вече не
представлявало нищо ново за Доналд Гаскинс. Многократният убиец
взел първата си жертва още на 19-годишна възраст, за да се докаже в
затворническата йерархия. Сега, вече на средна възраст, излежавал
девет доживотни присъди в щатския затвор в Южна Каролина - по една
присъда за всяка от деветте жертви, за които бил осъден. Тази бройка
била само върхът на айсберга на неговите престъпления. Гаскинс бил
добре запознат с методите за мъчителна смърт. За него нямало тайни в
това отношение.

Но престъплението, което замислял сега, било различно. Досега
Гаскинс никога не бил убивал жертва, осъдена на смърт.

Рудолф Тайнър вече бил получил смъртна присъда, но някои хора
смятали, че не умира достатъчно бързо. Осъден на смърт за убийството
на Бил и Миртъл Муун, Тайнър се надявал, че с помощта на обжалвания
ще може да отложи сядането си на електрическия стол с поне още едно
десетилетие. Единственият му проблем в отделението за смъртници бил
как да утоли жаждата си за наркотици.

Извън пределите на затвора синът на Миртъл Муун Тони Чимо се
заел да отмъсти за смъртта на майка си. Той говорил с няколко
затворника за убийството на Тайнър и от уста на уста стигнал до Доналд
Гаскинс, който му гарантирал, че ще свърши работата срещу
съответното заплащане. Гаскинс работел по поддръжката на затвора и
имал свободен достъп до крилото на смъртниците, където поправял
счупени тръби, отпушвал тоалетни, сменял осветителни тела и др. Без
Чимо да разбере, Гаскинс записал разговора им - средство за изнудване,
което щяло да му донесе много пари, ако някога излезел на свобода.

Гаскинс решил, че отровата е най-добрият начин. Сприятелил се с
Тайнър и започнал да му подхвърля храна, марихуана, хапчета и хероин.
Тайнър прибирал подаръците, без да задава въпроси и се молел за още.
Чимо набавил кутия с бонбони, подправени с отрова, достатъчна да
убие кон, но Тайнър се отървал само със стомашни болки. През
следващите 12 месеца Гаскинс повторил експеримента още пет пъти,



подправяйки храната и лекарствата му с още по-големи дози, но
напразно. Тайнър си оставал жив, без да осъзнава връзката между
подаръците и болките в стомаха му.

След шестия опит Гаскинс се отказал от отровата и решил да направи
бомба. Чимо осигурил жиците, частите и пластичния експлозив, (вкаран
в издълбаните токове на каубойски ботуши). Тайнър харесал идеята на
Гаскинс да прокара интерком между килиите им. Гаскинс прокарал
жици през отоплителните тръби на затвора, изработил приемник за
мишената си от пластмасова слушалка и го напълнил с C-4. Двамата
мъже сверили часовниците си, за да тестват системата във вечерта на 12
септември 1982 г.

В уречения час Тайнър доближил заредената слушалка до ухото си и
заговорил на Гаскинс. Последното нещо, което чул, преди главата му да
избухне, бил смехът на Дребосъка.

Първоначално пресата обявила смъртта на Тайнър за самоубийство,
но в затвора тайните не остават за дълго скрити. Доносниците
започнали да говорят и скоро Тони Чимо признал за ролята си в
заговора. Той, Гаскинс и още двама техни съучастници били обвинени в
убийство.

Щатът Южна Каролина не успял да екзекутира Доналд Гаскинс за
предишните му убийства. Сега настъпило време за втори опит.

Дребосъка

Доналд Гаскинс е роден на 13 март 1933 г. в земеделския район на
окръг Флоренс в Южна Каролина. Като незаконно дете, което никога не
срещнало баща си, през първите 13 години от живота си той бил
известен като Джуниър Перът (моминското име на майка му), или
просто с подигравателния прякор "Дребосъка". Гаскинс бил бит и
игнориран от серия жестоки втори бащи, докато накрая майка му се
омъжила за един от тях през 1943 г. и този съюз увеличил семейството с
още четири деца. Новият мъж в къщата биел Гаскинс и другите деца за
щяло и нещяло.

Нещо очевидно не било наред с Джуниър Перът. Той се ядосвал на
момичетата още от съвсем ранна възраст, без да може да обясни



адекватно гнева си. На десетгодишна възраст започнал да изпитва силно
безпокойство, което останало с него до края на живота му. Това чувство
предизвиквало у него изблици на хаотична агресия, която понякога
успокоявал с криминални прояви.

Гаскинс имал сръчни ръце и работел отлично с машини и мотори.
Напуснал училище на 11 години, за да работи в автосервиз. В
свободното си време се мотаел с приятелите си Дани и Марш, с които
създал мародерска банда наречена "Трио Белята". Започнали с кражба
на бензин и скоро преминали към обири на къщи, под ръководството на
бащата на Дани, който бил бивш затворник. Купили една стара кола и
разширили полето си на действие, посещавайки проститутките в
Чарлстън и Колумбия. Сексуалните им експерименти включвали и
млади момчета, но Триото допуснало фатална грешка, когато
изнасилили групово по-малката сестра на Марш. Заплахите и парите не
успели да осигурят мълчанието й и родителският гняв се стоварил върху
момчетата с пълна сила. Бащата на Дани го защитил с пушката си, но
Гаскинс и Марш били провесени за китките в един хамбар и бити до
кръв с кожен каиш от бащите си.

За известно време Гаскинс останал сам, докато не се запознал с друг
млад крадец, с когото възобновил обирите. В една събота на 1946 г.
точно се промъквал в една къща, когато бил изненадан от момичето,
което живеело там и което го познавало. Тя била въоръжена със секира,
с която замахвала заплашително към него, но Гаскинс успял да й я
отнеме и я ударил, наранявайки ръцете и главата й. Момичето оцеляло и
идентифицирало Гаскинс и той бил пратен в изправителен дом до 18-ия
си рожден ден. Джуниър Перът чул истинското си име за първи път в
съдебната зала, когато произнасяли присъдата му.

Криминално училище

Гаскинс получил истинското си образование в изправителното
училище. Още на втората вечер бил нападнат под душовете, пребит и
изнасилен от 20 момчета. След това приел протекцията на Шефа на
спалното помещение, който изисквал от него всекидневен секс и други
услуги, като понякога давал Гаскинс на заем на приятелите си.



Чувствайки се притиснат до стената, Гаскинс замислил първото си
бягство. Тринадесет месеца след пристигането си той избягал от
изправителния дом заедно с още четири момчета. Всички били заловени
още на следващия ден, но Гаскинс скочил в движение от камиона и
побягнал към скривалището, което някога бил използвал с другарите си
от бандата. Местен служител на реда го открил там и го убедил да се
предаде. Неговата награда: 30 удара с колан и 30 дни изолация и тежък
труд, състоящ се в копаене на канавки в парещата жега и бичуване за
най-малкото провинение. След като излежал наказанието си, Гаскинс
бил върнат в общата спалня, където го чакал неговият собственик
Шефа.

За следващото си бягство Гаскинс избрал само един съучастник и
останал на свобода шест дни, преди хрътките да го надушат.
Наказанието този път било 50 удара с колан и четири месеца тежък
труд. Връщайки се в общата спалня, Гаскинс заварил там нов Шеф, на
когото не било лесно да се угоди. Той особено много обичал да
наблюдава как Гаскинс е подлаган на групово изнасилване.

Гаскинс предприел третото си бягство сам, отправяйки се на юг към
дома на своя леля в окръг Уилямсбърг. Тя го убедила да се върне, когато
директорът на поправителния дом обещал да бъде снизходителен, но
обещанието му било лъжа. Гаскинс бил наказан с още изолация и нощен
режим от 20 удара на вечер. На седмия ден ударил един пазач и бил
пребит до безсъзнание, след което го изпратили за пет седмици в
психиатрична болница. Докато бил там се спукал апендиксът му и
животът му бил спасен с операция по спешност.

През 1950 г. Гаскинс бил обявен за нормален и върнат обратно в
изправителния дом. Той избягал пак, този път в град Самтър, където се
присъединил към пътуващ карнавал. Там се влюбил в 13-годишно
момиче и на 22 януари 1951 г. се оженил за него - тя е първата от шестте
му жени. След като прекарали една нощ заедно Гаскинс се предал на
властите в името на любимата си и прекарал последните три месеца от
присъдата си в изолация.

След като бил освободен на 18-ия си рожден ден, Гаскин сменил
няколко работни места и накрая се установил в плантация за тютюн.
Скоро се съюзил със свой приятел от изправителното и двамата
започнали да плячкосват и обират плевните за тютюн, съдействайки на



собствениците на земите в застрахователни измами. Преди Коледа на
1956 г. подпалили шест хамбара, но слуховете бързо се разнесли и
партньорът на Дребосъка проявил достатъчно мъдрост да напусне щата.
Гаскинс останал и скоро съжалил за това.

Един ден, докато бил на работа, дъщерята на шефа му и нейна
приятелка го хванали натясно и започнали да го разпитват за палежите.
Гаскинс избухнал, замахнал с чука си и счупил главите на момичетата.
Той бил обвинен в палеж, нападение със смъртоносно оръжие и опит за
убийство. Съдията го осъдил на пет години затвор, но прибавил към тях
още една, когато Гаскинс го напсувал.

Главатар

Когато Гаскинс влязъл в щатския затвор в Южна Каролина през
есента на 1952 г., той му се сторил най-безрадостното място на земята.
Вместо общата спалня и Шефа-момче, затворът предлагал отделни
килии и Главатари, които взимали всичко, което поискат със сила.
Очаквал нова серия от групови изнасилвания, но вместо това бил
осведомен, че принадлежи на Артър.

През следващите шест месеца, които прекарал в една килия с този
брутален изнасилвач, Гаскинс осъзнал, че единственият начин да се
спаси е да се превърне в Главатар. Знаел, че за да постигне това, трябва
да извърши убийство, и започнал да се оглежда за най-голямата и силна
жертва, която може да намери. Избрал Хейзъл Брейзъл - толкова свиреп
затворник, че никой не се осмелявал да го нарече в лицето с така
омразното му първо име.

За да спечели благоразположението на Брейзъл, Гаскинс използвал
същата тактика, която щял да приложи на Тайнър тридесет години по-
късно. Носел му подаръци и храна от кухнята, превърнал се в постоянно
присъствие около килията му и скоро бил приет като част от тълпата.
При петата си визита Гаскинс заварил Брейзъл на тоалетната чиния, а
пред килията му имало само един негов бодигард. Той прерязал гърлото
му с откраднат нож и предупредил бодигарда да изчезва преди да са
дошли пазачите.

Заявил, че е убил Брейзъл при самозащита и прекарал шест месеца в



изолация, излизайки оттам като Главатар, с когото никой не би искал да
се закача.

През 1955 г. получил известие, че съпругата му е подала молба за
развод. Гаскинс избягал от затвора, скрит в камиона за боклук,
откраднал кола и се присъединил към карнавала във Флорида, като
междувременно се запознал с втората си жена. Тя била на 19 години - с
три години по-млада от него. Техният брак продължил само две
седмици, преди да я остави при родителите й и да хване пътя. Те така и
не се развели, но тази малка техническа подробност не спряла Гаскинс
да се ожени още четири пъти.

Неговата нова любов била акробатката Бети Гейтс, чието гъвкаво
тяло му се струвало неустоимо. Напуснали карнавала заедно,
заминавайки с открадната кола за Куквил, щата Тенеси, където бил
затворен братът на Бети. Тя му признала, че е търсена в пет щата за
фалшификация и въоръжен грабеж, и го помолила да занесе вместо нея
на брат й пари за гаранцията му и стек с цигари. Когато се върнал, той
установил, че Гейтс я няма и е взела колата му. Докато я чакал да се
върне, полицията дошла и го арестувала, осведомявайки го
междувременно, че братът на Бети - в действителност неин съпруг - е
избягал от затвора с помощта на бръснач, скрит в стека с цигари.

Първоначално шерифът повярвал, че Гаскинс е станал жертва на
измама, но тогава била открита откраднатата кола и фалшивите му
документи. Дребосъка бил задържан като беглец. Получил три месеца за
подпомагане на бягство и още шест за това, че бил наранил с нож друг
затворник. След това ФБР го обвинило в нарушение на федерален закон,
понеже бил пресякъл щатските граници с открадната кола. Това
означавало още три години във федералния затвор в Атланта,
Джорджия.

Тази присъда за Гаскинс била равносилна на обучение в криминален
колеж. Неговите съкилийници, които той нарича Тримата мъдреци,
били бодигарди на затворения "премиер-министър" на Мафията Франк
Костело, който излежавал присъдата за укриване на данъци и незаконен
хазарт. Репутацията на Дребосъка го била изпреварила и Костело го
наричал "Малкия човек с брадвата", като дори му предложил работа
като наемник, ако някога реши да се установи.

Гаскинс имал право на предсрочно освобождаване през август 1961 г.



Прощавайки бягството му, щатът го освободил, осигурявайки му нов
костюм, 20 долара и автобусен билет до окръг Флоренс.

Беглецът

Каквото и да бил научил Гаскинс по време на криминалното си
обучение, изглежда то не включвало курс как да стои далеч от
неприятностите. Той се върнал на работа в тютюневите ферми за
известно време, но се скарал жестоко с втория си баща и заплашил да го
намушка с вилата. След това се преместил да живее при един братовчед
и възобновил обирите с взлом и кражбите на коли.

В края на 1961 г. Гаскинс щял за малко да спаси душата си. Започнал
работа при пътуващия проповедник Джордж Тод, но евангелието
нямало никакъв ефект върху Дребосъка. Той продължил да обира
домове, докато пътували. Междувременно се запознал със съпруга
номер три - 17-годишно момиче, което хванало окото му, въпреки че
било голямо за неговите стандарти.

Бракът, също като религията, не успял да цивилизова Гаскинс. По
време на втората си година при преподобния Тод бил арестуван за
изнасилването на 12-годишно момиче в окръг Флоренс. Когато бил
отведен в съда за изслушване, избягал през прозореца, откраднал кола и
отпрашил към Грийнсбъро в Северна Каролина. Там се оженил за
съпруга номер четири - отново 17-годишна девойка - и я изоставил след
три месеца.

Върнал се за кратко при третата си жена в Джорджия и на път към
Флорида двамата били спрени за превишена скорост. Страхувайки се от
арест, Гаскинс вкарал колата си в блатото и се спасил пеша, оставяйки
не съвсем бившата си съпруга на милостта на полицаите. Оттам се
върнал в Северна Каролина при съпруга номер четири, но тя го предала
на властите. Съдебните заседатели в окръг Флоренс не се съгласили с
аргумента на Гаскинс, че сексът с непълнолетно момиче е оправдан.
През 1964 г. той получил шест години за изнасилване и още две за
бягството си от арестта.

По време на неговото отсъствие Щатският затвор в Колумбия бил
преименуван на Централен изправителен институт, но иначе всичко



друго си било по старому. Репутацията на Гаскинс му позволявала да
бъде недосегаем в затворническата йерархия. Той бил освободен
предсрочно през 1968 г. при условие, че остане в окръг Флоренс две
години. Излизайки от затвора, Дребосъка бил твърдо решен никога
повече да не се върне там, което не означавало, че щял да спре да
нарушава закона - просто щял да се отървава от свидетелите.

И междувременно щял да се позабавлява.

Крайбрежни убийства

Гаскинс се установил в Самтър, Южна Каролина. Започнал работа в
строителството, а през уикендите разглобявал крадени коли и обикалял
баровете в търсене на секс. Все още страдал от силно раздразнение и
тревога в женска компания, които сега били придружени от главоболия,
стомашни болки и болки в слабините. Все по-често се вбесявал и
изпадал в мрачно настроение, когато бъдел отхвърлен от жена.
Изпитвал натрапчива нужда да обикаля по крайбрежните магистрали,
сякаш търсел нещо, без да знае какво.

През септември 1969 г. го намерил.
Стопаджийката била млада и руса и пътувала за Чарлстън. Гаскинс я

качил и й предложил да правят секс. Когато му се изсмяла в лицето, той
я пребил до безсъзнание и я откарал на стар черен път. Там я изнасилил,
след което я измъчвал и рязал с нож. Все още била жива, когато я
потопил в блатото. Напускайки мястото, Гаскинс се чувствал толкова
добре, колкото не си спомнял да се е чувствал през целия си живот.

От този ден нататък за него станало навик да обикаля крайбрежните
магистрали през уикендите. До Коледа 1969 г. извършил още две
убийства. С времето Гаскинс се усъвършенствал до такава степен, че
държал пищящите си жертви живи в продължение на часове, а понякога
и с дни.

През 1970 г. Гаскинс започнал да извършва по едно убийство на
всеки шест седмици, експериментирайки с различни методи на мъчения,
като оставал разочарован, когато жертвите му умирали
преждевременно. През следващата година Дребосъка покосил 11
безименни жертви, сред които и първото му отвличане и убийство на



две момичета наведнъж. Гаскинс бил озаряван от нови идеи за
изтезаване на жертвите си, когато обикалял железарските магазини и
търсел инструменти.

Сдобил се с първите си мъжки жертви случайно, през март 1974 г. Те
били две дългокоси момчета, които Гаскинс първоначално сметнал за
жени. Откарал ги на едно от тайните си местенца близо до Чарлстън,
където ги изнасилил и подложил на мъчения. Той сготвил и изял
отрязаните им гениталии, преди да прояви милост и да отнеме живота
им.

Гаскинс загубил бройката на жертвите си, които убил за забавление
между септември 1969 и декември 1975 г. Най-близката цифра, която
можел да даде е между 80 и 90 души. Пристрастил се към садистичните
убийства и с нетърпение чакал да го обхване безпокойството, защото
изпитвал неописуемо удоволствие, когато се отървавал от него.

Единствената крайбрежна жертва, на която помнел името, е 16-
годишната Ан Колбърсън, която качил в колата си близо до Миртъл
Бийч през 1971 г. Въпреки че не бил излязъл на лов в онзи момент,
решил да се възползва от удобния случай. След четири дни на
изнасилване и мъчения той наистина се привързал към нея. В крайна
сметка я зашеметил с чук, прерязал гърлото й и хвърлил тялото й в
подвижните пясъци.

Крайбрежните убийства били за него само развлечение. Колкото и
многобройни да били жертвите му, колкото и много да страдали, те не
означавали нищо за Гаскинс.

Сериозни убийства

Преди 1970 г., въпреки спорадичните инциденти на насилие,
свързани със семейството и приятелите му, Гаскинс никога не се бил
замислял сериозно над това да убие свой познат. Самият той нарича
тези свои престъпления "сериозните убийства", тъй като изисквали
много повече предварително планиране.

Неговите първи две сериозни жертви станали 15-годишната му
племенница Джанис Кърби и нейната 17-годишна приятелка Патриша
Олсобрук. Гаскинс често си представял как изнасилва Кърби и през



ноември 1970 г. му се предоставила възможност за това. Момичетата
били излезли да пийнат навън и имали нужда някой да ги закара вкъщи.
Вместо в дома им, Гаскинс ги закарал в изоставена къща, където им
наредил да се съблекат. Момичетата му се опълчили и го ударили с
дъска, но той извадил пистолета си и ги пребил до безсъзнание. След
като изнасилил и двете, той ги удавил и изгорил телата им на две
различни места. Полицията разпитала Дребосъка за двойното изчезване
и той си признал, че е говорил с тях в онази нощ, но заявил, че са се
качили в колата на непознати момчета. Случаят изстинал поради
липсата на тела и други доказателства.

Месец по-късно Гаскинс отвлякъл, изнасилил и убил Пеги Кутино -
13-годишната дъщеря на видно политическо семейство. Този път
оставил тялото така, че да бъде открито лесно. Ппредставил солидно
алиби на полицията и тя се насочила към друг заподозрян - Уилям
Пиърс, който вече излежавал доживотна присъда за подобно
престъпление. Пиърс бил осъден за убийството на Кутино, което му
донесло още една доживотна присъда.

Гаскинс прекратил убийствата, за да се ожени за бременната си
приятелка на 1 януари 1971 г., но това било само временно. Неговата
следваща сериозна жертва - и първата афроамериканка - била 20-
годишната Марта Дикс, която често се мотаела около гаража, в който
работел. Момичето било влюбено в него и се хвалело на приятелките си,
че двамата са любовници. Гаскинс не обръщал внимание на приказките
й, докато не започнала да разправя, че носи неговото дете. Една вечер я
поканил в дома си, където й дал свръхдоза хапчета и алкохол, след
което захвърлил тялото й в една канавка край пътя.

В края на 1971 г. Гаскинс се преместил в Чарлстън заедно с жена си и
детето си. През 1972 г. извършил следващите си две сериозни убийства.
Жертвите били 24-годишният Еди Браун и неговата съпруга Бърти,
която той описва като най-хубавото черно момиче, което бил виждал.
Гаскинс продал на Браун откраднати военни оръжия, но се уплашил,
когато той му казал, че федералните агенти душат в Чарлстън в търсене
на търговци на оръжие. Страхувайки се от клопка, Гаскинс застрелял
семейство Браун и ги заровил зад хамбара, където бил погребал Джанис
Кърби през 1970 г.

През юли 1973 г. Гаскинс се преместил в Проспект, Южна Каролина,



след като домът му в Чарлстън изгорял при пожар. Преди да свърши
годината убил още три жертви, започвайки с 14-годишната бегълка
Джаки Фрийман. Той я качил на стоп в колата си през октомври и я
държал в плен два дни, подлагайки я на изнасилване, мъчения и
канибализъм.

В уикенда след убийството на Фрийман Гаскинс купил стара
катафалка и поставил на прозореца й табелка: "ПРЕВОЗВАМЕ
ВСИЧКО, ЖИВО ИЛИ МЪРТВО". Когато го питали за какво му е
катафалката, отговарял уж на шега: "Убивам толкова много хора, че ми
трябва кола, с която да ги превозвам до частното ми гробище".

Неговите първи пътници били 23-годишната Дорийн Демпси и
нейната двегодишна дъщеря Робин Мишел. Гаскинс познавал Демпси
от дните си в карнавала. Неомъжената майка, бременна с второто си
дете, искала да напусне града и приела Дребосъка да я закара до
автобусната спирка. Вместо това той я закарал в горите и поискал да
правят секс. Дорийн се съгласила, но изпаднала в ужас, когато започнал
да съблича детето й. Гаскинс се принудил да я убие с чук и после
изнасилил (и анално) и удушил момиченцето, погребвайки двете жертви
заедно. Години по-късно си спомня за бруталното зверство над малката
Робин Мишел, като за най-добрия секс в живота му.

Сериозните убийства на Дребосъка продължили и през 1974 г.,
започвайки с 36-годишния крадец на коли Джони Селърс. Селърс
дължал на Гаскинс 1000 долара за автомобилни части, но не бързал да
му ги връща. На Гаскинс му писнало от извинения и подмамил Селърс в
гората, където го застрелял с пушка. По-късно същата нощ, надявайки
се да обърка разследването за изчезването на Селърс, той се обадил на
неговата приятелка Джеси Рут Джуди, намушкал я до смърт и заровил
тялото й в гората до това на приятеля й.

Хорас Джоунс, друг крадец на коли и измамник, направил фаталната
грешка да се опита да легне с настоящата съпруга на Дребосъка. "Това
ме вбеси" - спомня си Гаскинс. - "Не самият опит, а начинът, по който
го направи. Ако беше дошъл при мен като мъж и ме беше попитал, аз
най-вероятно щях да му я отстъпя за една нощ или седмица, или дори
завинаги, ако офертата му беше добра". Той застрелял Джоунс в гората
и откраднал от трупа му 200 долара, преди да го зарови в плитък гроб.



Най-смъртоносната година

За Гаскинс 1975 била най-заетата и най-смъртоносната година. Той
продължавал да извършва случайни убийства по крайбрежието и
започнал януари с тройка - един мъж и две жени. Те били хипита от
Орегон, чийто микробус се счупил близо до Джорджтаун. Предложил
им да ги закара до най-близкия сервиз, но отбил в близкото блато и
сложил белезници на пленниците си, заплашвайки ги с пистолет. Преди
да удави триото, се постарал всеки от тях да страда по равно.

Гаскинс допуснал критична грешка, когато прибягнал до помощта на
бившия затворник Уолтър Нийли за отърваването от микробуса. Нийли
закарал буса в гаража на Дребосъка, където Гаскинс го пребоядисал, за
да го продаде извън щата. Това превърнало Нийли в негов съучастник и
Гаскинс разчитал, че той ще държи устата си затворена. Но още преди
края на годината съжалил за избора си.

Първото сериозно убийство на Дребосъка за годината се изразявало в
поръчковото убийство на Сайлъс Йейтс - богат фермер от окръг
Флоренс. Той приел 1500 долара от любовницата на Йейтс Сюзан
Кипър, която била бясна на фермера, понеже си бил прибрал обратно
подаръците след края на връзката им. Двама посредници в мократа
поръчка - Джон Пауъл и Джон Оуенс - провеждали преговорите между
Гаскинс и Кипър. Гаскинс вербувал бившата жена на Уолтър Нийли
Даян да примами Йейтс извън дома му под предлог, че колата й се е
повредила близо до къщата му. В нощта на 12 февруари 1975 г. Гаскинс
отвлякъл фермера под дулото на оръжието си и го откарал в гората,
където Пауъл и Оуенс наблюдавали как го убива с нож, след което му
помогнали да зарови тялото. Впоследствие Кипър се омъжила за Оуенс,
а Гаскинс използвал случилото се, за да я изнудва за секс.

Поръчковото убийство се върнало да преследва Гаскинс, когато
съучастничката му Даян Нийли се преместила да живее заедно с бившия
затворник Ейвъри Хауърд, когото Гаскинс познавал. Тя разказала на
Хауърд за убийството и двамата поискали от Дребосъка 5000 долара, за
да си мълчат. Гаскинс се съгласил да се срещнат в гората, за да им даде
парите. Изнудвачите пристигнали и заварили прясно изкопан гроб, до
който стоял Гаскинс с пистолет в ръка. Два изстрела, малко работа с



лопатата и Дребосъка сметнал, че проблемът му е решен.
Човешката касапница продължила. Следващата жертва била 13-

годишната Ким Гелкинс, която ядосала Гаскинс с отказа си да легне с
него. Дребосъка реагирал по обичайния си начин, изнасилвайки,
изтезавайки и удушавайки момичето в горите. През същото това лято
братът на Даян Нийли Денис Белами и неговият приятел Джони Найт
решили да оберат гаража на Гаскинс, подписвайки по този начин
смъртните си присъди. Гаскинс взел Уолтър Нийли със себе си, за да му
помогне да погребе двете момчета в горското гробище. Показал му
гробовете на Джони Селърс, Джеси Джуди, Ейвъри Хауърд и бившата
съпруга на Уолтър. По неизвестни причини той се доверявал на Нийли и
му позволил да живее.

През октомври 1975 г. родителите на Ким Гелкинс започнали да
подозират Гаскинс в убийството й. Един заместник-шериф претърсил
дома му и открил някои от дрехите на момичето, но Дребосъка се
оправдал, че тя често го е посещавала. Доказателствата не били
достатъчни, за да го обвинят в убийство, но напълно достатъчни, за да
го обвинят в разврат с малолетна. На 14 ноември 1975 г. той заварил
дома си обграден от полицаи и се опитал да се добере до най-близката
автобусна спирка, но бил задържан своевременно.

Без да може да си плати гаранцията, Гаскинс останал в ареста три
седмици, преди да се разрази бурята. Следвайки съвета на кварталния
свещеник, Уолтър Нийли се пречупил и разказал всичко на полицията.
Завел властите до гробището на Дребосъка. Гаскинс възприел позата на
оскърбена невинност, но напразно. Обръщайки поглед в миналото, той
си спомня: "Полицията държеше телата, Исус държеше Уолтър, а
законът държеше мен".

Доживотни присъди

Гаскинс и Уолтър Нийли били обвинени в осем предумишлени
убийства. Гаскинс щял да бъде съден отделно за убийството на Денис
Белами.

Процесът започнал на 24 май 1976 г. и Гаскинс пледирал за невинен.
Той хвърлил вината за убийството върху Уолтър Нийли. Съдебните



заседатели не се вързали на басните му и Гаскинс бил осъден на смърт.
Дошъл редът на Уолтър Нийли, който бил наречен от адвокатите си

умствено изостанал наивник, подчиняващ се на всяко желание на
Гаскинс. Той се измъкнал само с една доживотна присъда.

Адвокатът на Дребосъка го подтикнал да сключи сделка с
прокуратурата, за да избегне още една смъртна присъда по следващите
осем обвинения в убийство. Гаскинс се съгласил и признал за
престъпленията, но можел да си спести всички тези усилия, тъй като
през 1976 г. Южна Каролина премахнала смъртното наказание и
неговата присъда била заменена с доживотна.

През 1978 г. Южна Каролина отново върнала смъртното наказание и
прокурорът Кен Съмърфолд повдигнал нови обвинения срещу Гаскинс
за убийството на Джони Найт, заявявайки намерението си да го прати на
електрическия стол. Борейки за доживотната си присъда, Гаскинс
признал за още убийства, като дал на властите трупа на една
стопаджийка, вместо този на Джанис Кърби, тъй като се опасявал, че ще
открият и другите му жертви, заровени около нея.

Последният рунд от признанията на Гаскинс го превърнал в най-
продуктивният сериен убиец в Южна Каролина до сега.

На смърт

След дълго разследване Голямото жури обвинило Гаскинс и Тони
Чимо в убийството на Тайнър. Гаскинс бил съден отделно и на процеса
били показани снимки на предишните му жертви. Той получил смъртна
присъда.

Тони Чимо спечелил повече съчувствие в съда и получил 25-годишна
присъда, с право на освобождаване след 30 месеца.

Гаскинс прекарал първите три години от новата си присъда не в
отделението на смъртниците, а в гъмжаща от плъхове изолирана килия.
През 1985 г. неговите адвокати протестирали срещу тази мярка, но
властите извадили информация, че Гаскинс е смятал да наеме хора,
които да отвлекат детето на прокурора в замяна на освобождаването му.
Петицията му за освобождаване от изолатора била отхвърлена и чак
тогава полицията заявила, че отвличането е било празна заплаха.



Гаскинс бил освободен от изолатора година по-късно и установил, че
отделението на смъртниците е доста по-приятно от предишната му
обител.

Гаскинс осмислял последните си месеци, като продавал свои рисунки
на колекционери и диктувал мемоарите си на писателя Уилтън Ърл,
който ги публикува в своята книга "Последната истина" през 1993 г. С
наближаването на смъртта, Дребосъка прегърнал философията.

"Наистина не се страхувам от смъртта" - пише той. - "Изживях един
пълноценен и добър живот".

"И не само това. Следвах Божия път" - превъзнася се Гаскинс. -
"Отнемайки животи и карайки другите да се страхуват, аз станах равен с
Бог. Убивайки, аз се превърнах в господар сам на себе. Чрез собствената
ми сила, постигнах изкуплението си".

Той бил оптимистично настроен за срещата си с електрическия стол.
"Когато ме сложат на стола, ще умра, спомняйки си за свободата и
удоволствията в живота ми. Ще умра, знаейки, че ще има други, които
ще последват стъпките ми и повечето от тях дори няма да бъдат
заловени".

За Дребосъка нямало спасение. Върховният съд отхвърлил
последното му обжалване през юни 1991 г. и определил датата на
екзекуцията му за септември. Часове преди да се срещне със "Стария
Светльо" Гаскинс прерязал ръцете си от китките до лактите с бръснач.
Само преди няколко дни бил погълнал острието, но след това се
уплашил и се насилил да го повърне. Лекарите в затвора зашили раните
му навреме и Гаскинс се срещнал със съдбата си в 01:05 ч на 6
септември 1991 г.
 



Джери Брудос: Похотливия фетишист
Фетишизмът е безобиден при нормалните хора, но при психопатите

може да бъде фатален. Според експерти 72% от серийните убийци са
проявявали някаква форма на фетишизъм в ранните години от живота
им. Джером Брудос е сериен убиец, който режел стъпалата на жертвите
си и ги използвал за богатата си колекция от женски обувки. Макар сам
по себе си фетишът към обувки да е безобиден, оказва се, че когато е
комбиниран със силна психоза, той може да се окаже смъртоносен.
 



Бягство

В късния следобед на 21 април 1969 г. секретарката Шарън Ууд (24
г.) от орегонския град Портланд си тръгнала от работа, за да се срещне
със съпруга си, който искал да обсъдят развода им. Тя търсела колата си
в подземното ниво на паркинга, когато по рамото я потупал висок,
закръглен мъж. Той държал пистолет.

Мъжът й казал да не вика. Тя страшно се уплашила и в същото време
се разгневила от натрапника. За части от секундата Шарън взела
решението да му се противопостави. Изпищяла и се опитала да се
отдалечи от него, но той я сграбчил с ръка за гърлото. Мъжът бил доста
по-висок и по-тежък от нея поне с 45 килограма. Едва ли имала шанс да
го надвие, но осъзнала, че ако не се бори, докато все още има
възможност да бъде чута от някого, едва ли ще остане жива. Инстинктът
й подсказал, че този мъж възнамерява да я убие.

Шарън заритала срещу него с високите си токчета и изпищяла
отново. Сграбчила оръжието и се опитала да го отскубне от ръцете му.
Когато мъжът се опитал да запуши устата й с ръка, го захапала - до
кръв. Той се опитал да се освободи като я хванал за косата и я повалил
на земята, но тя продължила да се съпротивлява с всички сили.

Той заудрял главата й в бетона и тя се замаяла. Отпуснала хватката на
зъбите си и той освободил ръката си. Тогава чула приближаването на
кола. Нападателят й вдигнал оръжието си от земята и побягнал.
Спомените й свършват дотук. Свестила се малко по-късно и
разтреперана дала показанията си на полицаите. Шарън описала
нападателя си като висок мъж, със сини очи и лунички. Щяла да го
познае, ако го видела отново. Полицията разпитала и други хора в
района, но никой не можел да си спомни човек с подобно описание.
Едва по-късно Шарън научила, че отчаяният опит на този мъж да я
отвлече само бил усъвършенствал неговия подход към жените и го бил
накарал да действа много по-предпазливо в бъдеще. Тя оцеляла, но не
след дълго друга млада жена нямала да има този късмет.

В следващия следобед 15-годишно момиче от град Сейлъм в Орегон
се оплакало, че огромен мъж с лунички се е опитал да я вкара насила в



спортна кола. Двата инцидента изглеждали свързани, но не
предоставяли никакви реални следи. Следователите не осъзнавали, че
вече са по средата на разследване на серия от убийства.

Това били трудни и бурни времена за цялата страна. През 1968 г.
Америка била ужилена от атентата над кандидата за президент Робърт
Кенеди (брат на убития през 1963 г. президент Дж. Ф. Кенеди); от
метежа на "Чикагската седморка" ( група активисти срещу войната във
Виетнам, отговорни за гигантски метеж, организиран в центъра на
Чикаго през 1968 г.); и от размириците на студенти, протестиращи
срещу същата тази война. Цяла една субкултура експериментирала с
наркотиците и окултното. И страната тепърва щяла да види още много
серийни убийци.

Но Орегон все още не бил изправян срещу подобни престъпления.
Щяло да мине известно време преди полицията да осъзнае, че си има
работа със сериен хищник. Дори тогава чудовищните импулси, които го
подтиквали да убива, останали неразбрани. В деня, в който била
разпитана Шарън Ууд, три други жени вече били мъртви.

Изчезнали жени

През 1968 г. Линда Слоусън (19 г.) продавала енциклопедии от врата
на врата, опитвайки се да изкара малко пари за колежа. На 26 януари
маршрутът й я отвел в един квартал на Портланд.

От тогава изчезнала безследно. Компанията за книги, в която
работела, нямала представа за движението й през онзи ден и
френетичните прошения на семейство Слоусън в полицията не довели
до нищо. Колата й била открита изоставена, но в нея не били намерени
улики, които да подскажат какво се е случило с момичето. Дните
минавали и случаят започнал да изстива. Мистерията била съживена
отново през следващата година, когато изчезнали и други млади жени.

На 26 ноември 1968 г. Джен Уитни (23 г.) се прибирала у дома за
Деня на благодарността. Нейният автомобил рамблър бил открит
заключен близо до Олбъни, а от момичето нямало и следа. В колата
била установена лека техническа повреда, която може би я е накарала да
търси друг превоз. В онези дни момичетата безгрижно стопирали по



Западното крайбрежие, преди хищниците да осъзнаят колко лесна
плячка са.

Четири месеца по-късно, на 27 март 1969 г., изчезнала 19-годишната
Карън Спринкър. Колежанката се била прибрала у дома и щяла да
обядва с майка си в ресторант в центъра.

Майка й я чакала един час и започнала да се тревожи. Карън не би
пропуснала срещата им. Оказало се, че е паркирала колата си в гаража
на магазина, където чакала майка й. Хората в района разказали, че са
видели някаква много висока и странно изглеждаща жена. Когато един
очевидец се приближил до нея, видял, че това всъщност е мъж в женски
дрехи. В онзи момент никой не свързал този чудак с инцидента, но в
ретроспекция парченцето пасвало идеално в пъзела.

Само четири седмици по-късно Линда Сейлий (22 г.) била отвлечена
от един търговски център. Тя отишла там, за да купи подарък за
приятеля си, но не се появила на срещата им същата вечер.

Не отишла и на работа на следващия ден, а колата й била открита
изоставена. Също като в останалите случаи, в колата нямало никакви
следи от влизане със сила или борба. Приятелят на момичето бил
проверен, но не след дълго бил изчистен от подозренията.

Полицията се питала дали има някаква връзка между тези момичета.
Забелязали, че всички те са изчезнали през втората половина от месеца.
Всяка от тях била млада и бяла жена. Но това било всичко, с което
разполагало разследването, докато човешки останки не били открити в
близката река.

Зловеща находка

Три седмици след изчезването на Линда Сейлий, рибар открил
разложени човешки останки в течението на река Лонг Том, намираща се
на юг от Корвалис. Той се обадил в полицията. Когато пристигнали,
полицаите установили, че мъртвата жена е завързана за предавателна
кутия от кола, което затруднило изваждането на тялото. Жертвата била
прикрепена за автомобилната част с найлоново въже, вързано по доста
специфичен начин. Възелът бил запазен като доказателство. Освен това
била открита и медна жица, усукана по начин, който предполагал, че



извършителят има опит като електротехник.
Съдебният лекар установил,че жертвата е била удушена. От двете

страни на гръдния й кош имало следи от убождания с нещо като
нагорещена игла, направени след смъртта. Благодарение на
зъболекарския й картон, жертвата била идентифицирана като Линда
Сейлий.

След няколко дни полицията се натъкнала на още едни разложени
останки в реката, вързани за автомобилен двигател. Въжето било
вързано по същия начин, което означавало, че извършителят е един и
същи човек. Тази жертва била удушена с ремък. Облеклото й съвпадало
с дрехите, които била описала майката на Карън Спринкър.

Когато извадили тялото се оказало, че под дрехите си тя носи твърде
голям сутиен, натъпкан с кафяви хартиени кърпи. Гърдите на жертвата
били отрязани и очевидно хартията била поставена с цел да попие
кръвта.

По-нататъшното претърсване на реката не донесло нови тела.
Полицията знаела, че трябва да търси или много силен мъж, или двама
партньори, тъй като телата плюс тежестите, закрепени към тях, не биха
могли да бъдат носени от обикновен човек.

Полицията решила да разпита студентите от кампуса на Щатския
университет в Орегон, намиращ се в Корвалис. Това се оказало мъдър
ход.

Пробив в случая

Детективите научили, че наскоро някои студентки са се оплаквали, че
получават странни обаждания от  мъж, който се опитвал да ги подмами
навън. Имало и сигнали за подозрителен, закръглен, червенокос мъж,
който се мотае из кампуса. Детективите попаднали на момиче, което
даже било излизало на среща с млад мъж, който твърдял, че е самотен
ветеран от Войната във Виетнам, който търси компания. Това звучало
обещаващо.

Момичето нямало намерение да излиза повторно с този човек, тъй
като й се бил сторил странно отвеян (и дори бил изразил желание да
говори за телата, открити в реката), но детективите я помолили да се



свърже с него и тя го направила. Фактът, че я бил попитал дали не се
страхува да излезе с непознат, увеличил още повече подозренията на
полицията. Освен това момичето го описало като висок мъж, със светла
коса и много лунички, което съвпадало с описанието на другите
очевидци. Момичето уредило срещата и се обадило на полицията.

Полицаите отишли на уговореното място и забелязали влизането на
висок и закръглен мъж. Поискали да знаят името му и той им казал, че
се казва Джери Брудос. Изглеждал напълно спокоен, сякаш нямал какво
да крие. Това означавало, че е или невинен, или умен и арогантен убиец.
Полицаите нямали нищо срещу него, но го поставили под наблюдение.
Научили, че живее в района и обърнали особено внимание на факта, че
работи като електротехник. Това било достатъчно основание да
направят проверка на миналото му.

След пет дни Джери Брудос бил арестуван.

Тайни

Джером Хенри Брудос е роден на 31 януари 1939 г. в Южна Дакота.
Неговите родители често се местели и накрая се установили в Орегон.
Той бил нежелано дете за майка си, която вече имала двама сина.
Отнасяла се към него с пренебрежение и критицизъм. Тя се била
надявала, че ще се роди момиче и когато Брудос осъзнал това, то
повлияло на неговото развитие и самоусещане. Той лесно се привързвал
към жени, различни от майка му, и в детството си дружал с момиченце,
което починало. Често бил оставян сам и постепенно развил свой
собствен фантастичен свят и навици, които го вкарали в проблеми със
закона още преди да навърши седемнадесет. Фантазиите му се
изразявали в сексуален фетиш към дамски обувки и бельо.

Не е ясно точно как Брудос се е превърнал във фетишист на обувки,
но едно нещо е сигурно - започнал да проявява манията си в изумително
крехка възраст.

Всичко започнало, когато на петгодишна възраст намерил чифт
обувки с висок ток на боклука. Но причината за появяването на фетиша
му не били самите обувки, а силната реакция на майка му, която го
заварила да се разхожда с тях в стаята си. Незабавно ги грабнала,



унищожила ги и му дала да разбере, че прави нещо много лошо. Тя била
ужасно разстроена и ядосана, което внушило на момчето мисълта, че
обувките са някакво примамливо, но забранено изкушение. Забраната на
обувките им придала  определен ореол, който допринесъл към
развиващата се сексуалност на Брудос. По-късно той откраднал
обувките на учителката си в детската градина и бил наказан със строго
мъмрене.

С израстването му обувките започнали да му носят сексуална
възбуда. Брудос продължавал да събира тайно обувки, като ги криел от
майка си и постепенно започнал да прибавя към колекцията си и женско
бельо, което крадял от просторите на съседните къщи. Докосването до
женското бельо му носело чувство на комфорт и възбуда. Това били
загадъчни и забранени дрехи, които извиквали у него дълбоки еротични
чувства, които не можел да разбере и обясни.

Трудна младост

През 1956 г., когато бил на 17 години, фетишът на Брудос започнал
да става опасен. Той изкопал дупка в подножието на хълм, в която
възнамерявал да пази секс робините си. След това нападнал 17-годишно
момиче с нож и го принудил да си свали дрехите, за да фотографира
голото й тяло. За това си деяние Брудос бил осъден на девет месеца в
психиатричното отделение на Щатската болница в Орегон, но имал
право да излиза, за да посещава училище. Лекарите установили, че
неговите сексуални фантазии са съсредоточени към омразата срещу
строгата му майка и желанието му да си отмъсти на жените като цяло.
Част от неговите фантазии включвали поставянето на момичета във
фризера, за да може по-късно да наглася вдървените им тела в
откровено порнографски пози. Медицинският състав не вярвал, че
Брудос е "извънредно умствено болен", неговата диагноза била
гранична шизофрения.

Изглежда той просто се пригаждал към израстването си и не бил
сметнат за опасен, въпреки че бил развил фетиш към дамски обувки,
бельо и голи женски снимки. Изглеждал незрял и неспособен да се
справи нормално със своята развиваща се сексуалност. Лекарите



смятали, че просто трябва да порасне. През 1956 г. не се знаело много за
развитието на серийните сексуални хищници.

Брудос постъпил в армията, но бил освободен заради странните си
делюзии и мании. Тогава станал електротехник. През 1961 г., когато бил
на 22, срещнал срамежливо 17-годишно момиче (което източниците
наричат с различни имена - Дарси, Ралфин, Сюзан) и се оженил за нея.
Дарси се съгласявала с всичко, което искал Брудос - готвела гола в
кухнята и никога не влизала в работилницата му и тавана на къщата.
Двамата имали две деца, но в един момент Дарси започнала да отказва
да прави секс с него.

Изглежда не забелязвала, че Брудос се измъква през нощта и нахлува
в домовете на хората, за да задоволи фетиша си към бельо. Все пак била
наясно с някои от неговите чудатости. Веднъж влязъл при нея облечен в
женско бельо. Тя била шокирана, а той наранен от нейното неразбиране.
След този случай търсел жена, която би се съгласявала с неговите
желания и би приемала всичко. Съпругата му го разочаровала и той се
потопил в тайния си свят. Двамата не обелили повече нито дума за
неудобния случай.

Друг път Дарси открила в дома си преспапие с формата на женска
гърда. То наистина я притеснило, но Брудос имал обяснение. Тя го
приела и забравила инцидента, и направила същото и по-късно, когато
го хванала да проявява фотографии на голи жени.

Травеститът

Филмите на ужасите обикновено изобразяват мъжете, обличащи се в
женски дрехи, като убийци психопати, които мразят и искат да убиват
жени. Примери за това са "Психо" и "Направен да убива". Като цяло
травеститите не са агресивни хора. Тяхната обсебеност от женски дрехи
или бельо не ги превръща в изнасилвачи или убийци, но често е
съпроводена от чувството за срам. В случай, че се обърнат към
насилието, техният фетиш може да стане част от него, но влечението
към женски дрехи е просто израз на особените им еротични желания.
Жестокостта им се дължи на съвсем друга двигателна сила.

Всъщност няколко масови и серийни убийци, сред които и Брудос,



твърдят, че като деца са били заставяни да се обличат като момичета, но
за разлика от него, повечето от тях не стават травестити. А пък други се
превръщат в такива и без помощта на родителите си.

Брудос ставал все по-дързък в придобиването и носенето на женски
дрехи, и в един момент нападнал в дома й спяща жена и я изнасилил. Тя
съобщила за случая в полицията, но нямало достатъчно следи, които да
доведат до Брудос.

Когато бил на 28 години, на вратата му почукала Линда Слоусън.
Това било първото му убийство.

Вероятна причина

Опитвайки се да свържат убийствата с Брудос, детективите Джим
Стовал и Джийн Доърти сравнили движенията му с времето на
изчезването на жените. През януари 1968 г. Джери Брудос бил живял в
същия квартал, в който продавала енциклопедиите си изчезналата
Линда Слоусън. През август или септември 1968 г. той се преместил в
Сейлъм и работел в Лебанон - близо до мястото, откъдето изчезнала
Джен Уитни през ноември. Неговата сегашна месторабота била в Холси
- само на 9 км от река Лонг Том, където били открити жертвите. Когато
Карън Спринкър изчезнала от търговския център "Майер и Франк" на 27
март, Брудос живеел само на няколко пресечки от мястото.

В работилницата му били намерени големи количества найлонови
въжета. Полицаите, които говорили с него, имали "лошо чувство" за
този човек, но нямали достатъчно основания, за да могат да претърсят
дома му. Освен това той не изглеждал достатъчно силен, за да носи
телата и не карал спортна кола. Обаче си признал, че е взимал на заем
такава. Едно от въжетата в работилницата му било вързано на възел,
подобен на онези, използвани върху телата. Брудос позволил на
детективите да вземат проба, но след това се обадил на адвоката си
Дейл Дрейк и го помолил да разбере защо полицията се интересува от
него.

Междувременно полицията се сдобила със заповед за обиск на колата
му, но установила, че вътрешността й е старателно почистена. Брудос
имал готово обяснение. Тогава момичето, което някакъв мъж се бил



опитал да вкара насила в колата си, го разпознало като своя нападател.
Това било достатъчно основание за арест. Полицията все още не била
изградила достатъчно солиден случай, но се опасявала, че Брудос може
да се паникьоса и да избяга. Когато един ден се качил в колата си с
Дарси и потеглил за Портланд, полицията направила своя ход.

Брудос бил арестуван (обут с женски гащички) на 30 март и се
съгласил да бъде разпитан. Малко по малко, въпреки предупрежденията
на адвоката си, той признал за убийствата.

Признанието

През 1960 г. излиза филмът "Психо" на Алфред Хичкок. Чернобялата
лента е вдъхновена отчасти от историята на Ед Гийн. Филмът показва
умопобъркания и доминиран от майка си Норман Бейтс, който под
благовидната си маска таи непреодолимото желание на убива жени с
нож, действие, което го възбужда неудържимо.  В действителност убива
онази част от себе си, която самият той не одобрява. Неговото
състояние на раздвоена самоличност шокира зрителите, особено в
комбинация с обсебеността му към женски дрехи. Сега полицията била
изправена пред един Норман Бейтс от плът и кръв.

Докато Брудос признавал за своите престъпления, станало очевидно,
че той старателно набляга на своя фетиш към обувки, гащички и
сутиени. Така се въодушевявал, описвайки своята страст, сякаш
очаквал, че тя ще зарази детективите, които го разпитвали. Те обаче не
се хванали на въдицата.

Брудос бил убил четири жени от януари 1968 до април 1969 г. и бил
нападнал още няколко. Детективите отбелязали у него пълна липса на
чувство за вина или разкаяние (макар да оплаквал съдбата си и да се
чувствал зле за жената и децата си). Никога не загубил апетита си,
независимо колко ужасяващи неща разказвал.

Описал как е убил и обезобразил четирите жени и е хвърлил телата
им в реката, след като отрязал части от тях. Неговата първа жертва
Линда Слоусън била открита без лявото си стъпало. Той бил запазил
крака й за известно време, като пробвал върху него обувки и му правел
снимки. Две от другите жертви били с отрязани гърди. Той бил



фотографирал и тях и бил правил секс с телата им.
Той бил ударил Линда Слоусън с дъска, достатъчно силно, за да я

зашемети. След това я удушил. Мъртвото момиче лежало на пода в
работилницата му, докато той прекарвал време в къщата със
семейството си.

Методът

Първото убийство на Брудос противоречи на възприетото мнение, че
убийците бързат да се отърват от тялото на жертвата си, или да се
отдалечат колкото се може повече от него. Първата мисъл на Брудос
била какво би могъл да направи с мъртвото момиче, за да задоволи
фантазиите си.

Той бил в двора, когато тя почукала на вратата. Започнал веднага да я
прилъгва да влезе вътре. Тя го направила с готовност. След като я убил,
изпратил съпругата и децата си да хапнат навън, но тогава неочаквано
дошъл негов приятел, от когото също се постарал да се отърве. Щом
останал насаме с мъртвото момиче, побързал да го съблече. Брудос си
спомнял всяка подробност, поне що се отнася до бельото й, тъй като бил
останал особено доволен от факта, че носела червени гащички. Облякъл
голото момиче с дрехи от собствената си колекция. Осъзнавайки, че не
може вечно да я държи у дома, отрязъл крака й с трион, сложил го във
фризера и след това изхвърлил тялото в реката. За да бъде сигурен, че
тялото няма да бъде открито, вързал за него автомобилен двигател,
преди да го хвърли от моста.

След това се върнал у дома, за да се наслади на частта от нея, която
бил запазил - спомен от първото му убийство и трофей, с който да си
играе. Имал толкова много обувки с висок ток. Сега можел да ги
изпробва на крака и да прави фотографии. Забавлявал се по този начин,
докато стъпалото не започнало да се разлага, след което завързал за него
тежести и също го хвърлил в реката.

Брудос ставал все по-арогантен, описвайки ужасяващите си действия.
Гледал на убитите и обезобразени от него жени като на предмети, които
му принадлежат и съществуват единствено за негово удоволствие. Тъй
като удоволствието не продължавало вечно, налагало се да го подновява



с нови жертви.
Полицията осъзнавала, че едва ли ще открие тялото на Слоусън след

толкова много време и затова натиснала Брудос за подробностите около
убийството на Джен Уитни, която била изчезнала преди шест месеца.

Брудос продължава

Точно както полицаите предполагали, колата на Джен се била
повредила. За неин лош късмет Брудос точно тогава минал покрай нея.
Тя пътувала с двама мъже, които изглеждали като хипита, но той спрял
въпреки това. Очевидно Джен била качила хипитата на стоп и сега те й
помагали да поправи колата. Брудос предложил да закара и трима им,
оставил мъжете там, където искали, и откарал Джен у дома си. Казал й
да го изчака малко, за да каже на съпругата си, че ще поправя колата й.

След това се качил на задната седалка, казал й да си затвори очите и
метнал около шията й колан, с който я удушил. Когато била мъртва,
правил секс с тялото й в колата. После я отнесъл в работилницата си,
облякъл я в някои от неговите дрехи и й направил снимки за спомен.
Насилил сексуално тялото още няколко пъти. След това я вързал и я
вдигнал във въздуха с помощта на кука и макара, закрепени за тавана.
Въпреки факта, че някой можел да я открие, я държал така в
продължение на няколко дни. Тя била едва втората му жертва, но той
вече се чувствал доста самоуверен.

В действителност, докато той и семейството му отсъствали за
няколко дни, една кола се разбила в къщата му, оставяйки в стената
голяма дупка, през която се виждало вътре. Никой обаче не погледнал,
дори и полицията, която дошла на място. След като махнал тялото,
което вече миришело на разложение, Брудос поканил полицаите да
проверят щетите от катастрофата. Те очевидно не подушили нищо,
макар че трупът стоял в бараката на двора, увит в найлонов чувал.

От тази жертва Брудос запазил дясната гърда, вместо стъпалото й.
"Щях да направя пластмасова отливка от нея и после да изработя
преспапие" - казал той. Но творението му не се получило така както
искал. (Щял да опита по-късно същото с гърдата на друга жертва, но и
тогава се провалил). Подобно на Слоусън, вързал за тялото тежест и го



хвърлил в реката. Брудос отказал да назове на полицията точното място.
Брудос срещнал Карън Спринкър в търговския център, където тя

щяла да се види с майка си. Преди това бил опитал с друга жертва,
която изпуснал, и затова се спрял на Карън, въпреки че не му харесали
нейните обувки. Използвал пистолет, за да я вкара в колата си и я отвел
в дома си, където я изнасилил и я накарал да му позира в дрехи по негов
избор. След това я обесил с помощта на куката си. Подложил трупа й на
същите унижения, на които бил подложил телата на предишните си
жертви. Този път отрязал и двете й гърди и я облякъл в твърде голям за
нея сутиен. Натъпкал го с хартия, за да предпази колата си от кръвта и
да накара сутиена да стои по-добре.

С Линда Сейлий използвал фалшива полицейска значка и заплахата,
че ще я арестува за кражба от магазин, за да я накара да прави това,
което искал. Тя чакала завързана в работилницата му, докато вечерял
със семейството си. Когато се опитал да я удуши, му оказала силна
съпротива. Той я изнасилил след смъртта й, след което забил жици от
двете страни на ребрата й, за да я "накара да танцува" с електрически
ток.

На 2 юни 1969 г. Брудос бил обвинен в предумишлено убийство за
смъртта на Карън Спринкър и полицията приготвила заповед за обиск.
Брудос смятал, че е заличил доказателствата от работилницата си,
казвайки на жена си да изгори колекцията му от женски дрехи. Но
задоволството му не траяло дълго. Дарси не се била подчинила на
заповедта му.

Обискът

Полицията претърсила дома и работилницата на Брудос, надявайки се
да открие улики, които да го свържат с някоя от жертвите, както и да
научи нещо повече за методите му. Онова, което открили, било
шокиращо. Фотографирали всичко, включително и куката, използвана
за провесване на телата от тавана. Открили найлонови въжета и кожен
каиш, вероятно използвани в убийствата. На един от рафтовете стояло
зловещо "преспапие", направено от женска гръд. Открита била и
колекция от женски обувки в най-различни размери, както и най-



разнообразно бельо - сутиени, бюстиета, бикини и гащички. Най-
интересни били фотографиите. На някои от тях се виждал самият
Брудос в женско бельо, но останалите съдържали ужасяващите образи
на неговите жертви. На една от снимките се виждала жена с черна
качулка на главата, провесена от тавана. Друго тяло било облечено с
най-различно бельо. Брудос често изрязвал главите от снимките, за да
може да се наслаждава на анонимното женско тяло.

Снимката, която наистина привлякла вниманието на полицията, в
крайна сметка подписала и присъдата на чудовищния убиец - дори в
очите на адвокатите му. На нея се виждало тялото на момиче, облечено
в черно дантелено бельо с жартиери, което висяло провесено от тавана.
На пода  под нея имало огледало и камерата била уловила в него
замръзналия образ на убиеца.

Сега полицията разполагала с веществено доказателство срещу него.
Време било да се заемат с процеса. Според някои източници телата на
Слоусън и Уитни не били открити, а според други Джен Уитни била
намерена през лятото на 1970 г. Въпреки това, окръжният прокурор
разполагал с достатъчно доказателства и процесът се състоял през 1969
г.

Психиатрична оценка

Брудос бил представляван от адвокат Дейл Дрейк, който привлякъл
към случая и могъщия криминален адвокат Джордж Ротън.
Защитниците знаели, че няма да могат да заобиколят вината на Брудос и
затова формулирали стратегията си около тезата с невменяемостта. Той
пледирал неохотно (тъй като се считал за гений) за невинен поради
невменяемост. Това означавало, че щял да бъде подложен на
психиатрична оценка от експертите на двете страни.

Брудос се опитал с хленчове и сълзи да убеди психиатрите, че е
жертва на ужасната си майка, но повечето от тях прозрели, че той
просто съжалява самия себе си. Добавил, че през 1967 г. бил претърпял
инцидент. Докато поправял някакъв уред го бил ударил ток. Оцелял, но
от тогава страдал от жестоки главоболия. След това бил почнал да
напада жени, за да краде бельото им и бил изнасилил една жена в дома



й. Не бил в състояние да се контролира. Брудос фантазирал как
съхранява женски трупове във фризера си. Искал да ги облича и да
прави с телата им каквото си поиска, когато си поиска. С други думи,
мечтаел за кукла в човешки ръст.

След първото убийство си купил голям фризер. Сега, когато бил
задействал фантазията си, искал да бъде по-подготвен за втори удобен
случай. Той бил човек, който обичал да контролира нещата. Брудос
твърдял, че ако бъдел лекуван в болница, вероятно щял да се оправи, и
бил убеден, че ще излезе и ще може да отгледа децата си. Изобщо не
бил наясно със сериозността на ситуацията си, но не бил объркан или
дезориентиран. Бил арогантен и не показал никакво разкаяние.

Седемте психиатри, които го прегледали, отбелязали, че макар да
страда от личностно разтройство, е знаел много добре, че онова, което
върши, е лошо. Следователно не би могъл да бъде обявен за умствено
болен според закона.

След консултация с адвокатите си, които му казали, че няма
измъкване, Брудос пледирал за виновен в убийствата на Джен Уитни,
Карън Спринкър и Линда Сейлий. Получил три последователни
доживотни присъди с възможност за предсрочно освобождаване.
Признал за убийството на Линда Слоусън, но нейното тяло никога не
било открито и Брудос не бил съден за това престъпление.

Съпругата на Брудос също била арестувана и съдена като негов
съучастник. Тяхна съседка заявила, че била виждала Дарси да помага на
Брудос с една от жертвите му, но нейните показания били
дескридитирани. Дарси била оправдана, поради липса на доказателства.
През 1970 г. сложила край на брака си с Брудос, сменила името си и се
преместила с децата си на неизвестно място.

През август 1970 г. апелативният съд в Орегон отхвърлил
обжалването на Брудос. Последвалите му обжалвания също били
отхвърлени от съда, както и опитите му да убеди Комисията по
предсрочно освобождаване, че се е поправил и е готов да излезе на
свобода.

Край на играта



Трите доживотни присъди на Джером Брудос (67 г.) свършили на 28
май 2006 г. Най-дълго лежалият затворник в Щатския затвор в Орегон
(почти 37 години) умрял от естествена смърт.

Образцовият затворник и компютърен експерт Брудос не изоставял
надеждата, че ще излезе на свобода, явявайки се периодично пред
Комисията и настоявайки, че вече не представлява опасност за
обществото. Въпреки това никога не изразил разкаяние за
престъпленията си, като обвинявал за действията си своята доминираща
майка. Понякога дори се отмятал от признанията си и твърдял, че е
невинен. Но също така признавал, че убийството лекува стреса.

Брудос бил открит мъртъв в килията му в 05:10 ч сутринта. Според
някои източници бил подложен на лечение за рак на дебелото черво и в
седмицата преди смъртта си често посещавал лечебницата на затвора.
 



Анатолий Сливко: Заслужилия маниак на СССР
"Заслужилия маниак" Анатолий Сливко бил много популярна

личност в Ставрополския край. Той бил буквално боготворен от всички
деца в град Невиномиск. Родителите без никакво притеснение
доверявали децата си на Сливко. И дори когато маниакът бил арестуван,
никой в града не можел да повярва, че заслужилият учител на РСФСР и
кумир на подрастващите би могъл да стори онова, в което го
обвинявали.

Доказателствата обаче били твърде очевидни и в съда не възникнали
никакви съмнения, че Сливко е виновен в убийството и разчленяването
на няколко момчета на възраст от 12 до 15 години.
 



Кръв по пионерската връзка

Анатолий Емелянович Сливко е роден през 1938 г. в дагестанското
градче Избербаш. Замалко не загинал по време на раждането си -
пъпната връв се била увила около врата му. Лекарите успели да спасят
младенеца. Последствията от тази травма тепърва щели да се проявяват.
През целия си живот Сливко страдал от тежки главоболия. В детството
си бил слаб и болнав, страдал от безсъние и липса на апетит. Стеснявал
се от своята външност и непохватност и избягвал шумните игри с
връстниците си и спортните занимания. Родителите му отглеждали
зайци и Толя с удоволствие си играел с малките животинки. Любовта му
към зайчетата не му пречела да ги умъртвява и разчленява. Странното е,
че според твърденията на негови роднини, Сливко припадал при вида на
кръв или отрязани рибешки глави.

Все пак понякога Сливко взимал участие в игрите на другарчетата си.
По онова време (точно след Великата отечествена война), почти всички
момчешки игри били посветени на войната. Толя много обичал да играе
на "партизани". Той бил пионер-герой, когото екзекутирали - обесвали
на примка.

На два пъти тези игри приключвали със загуба на съзнание за малкия
Сливко и, както можем да се досетим, с оргазъм - известно е, че силното
пристягане на шията може да предизвика ерекция и дори еякулация.
Очевидно именно по онова време (в момента на половото му съзряване),
изтезанията, удушаването и сексуалното удоволствие се преплели в
съзнанието на Сливко.

През 50-те години родителите на Толя се преместили да живеят в
химическия град Невиномиск. През 1959 г. Сливко бил вербуван в
армията. Попаднал на служба в Тихоокеанския флот, където се случило
събитие, което предопределило по-нататъшните му сексуални
предпочитания.

През 1961 г., малко преди демобилизацията му, Сливко станал
очевидец на катастрофа. Някакъв моторист, каращ с превишена скорост,
се врязал в отряд пионери. Едно момче загинало на място. Впоследствие
Сливко си спомня:



"Той лежеше на пътя, бялата му риза беше цялата в кръв, която
магически се сливаше с цвета на пионерската му връзка. Но онова,
което наистина ме омагьоса, бяха черните му, полирани обувки...".

По-късно той разказва, че споменът за тази катастрофа постоянно го
преследвал, предизвиквал ерекцията му и го карал да мастурбира.

В Далечния изток се случило и още нещо, което допълнило почерка
на маниака. Сливко вече се приготвял да се връща у дома, когато
командирите му го наградили с ценен подарък - кинокамера. И Сливко
наистина сериозно започнал да се увлича от киното и фотографията.

Удушвачески игри и първата жертва

Връщайки се в Невиномиск, Сливко постъпил в химическо-
технически техникум и след като завършил, започнал работа в местния
химически завод "Азот". Трудел така, както бил служил в армията -
отлично. Но нещо все повече го теглело към децата. Особено към
момчетата. Първо се устроил като пионерски ръководител на
обществени начала в едно училище. След това, на същите обществени
начала, оглавил туристическия клуб "Романтик".

С удоволствие общувал с децата, намирайки с всяко от тях различен
подход. Неговият клуб бил посещаван с радост както от "трудните"
подрастващи, така и от момчетата отличници. Освен момчета, там
имало и момичета. Но Сливко им отделял много по-малко внимание.

В няколкодневните преходи из Ставрополския край, организирани от
Сливко, ежегодно участвали по 1000 души. Хората слушали песните на
Висоцки и Никитин и романтиката ги зовяла да приседнат край
лагерния огън след трудния преход. Но дори в онези години на
поголовно увлечение по палатки, лодки и ски, бъдещият маниак
изпъквал измежду средностатистическите ръководители на
туристически клубове. Той наистина безкористно се занимавал с децата,
отвличайки ги от пагубното влияние на улицата и развивайки в тях
жажда за приключения и взаимност, и любов към романтиката на
планините, долините и песните край лагерните огньове.

Напълно е възможно това да е било просто прикритие на истинския,
кървав живот на маниака. Но не можем да не отбележим, че твърде



много ученици си спомнят походите на Сливко с носталгия. Тези
спомени са помрачени от истината, която излиза наяве по-късно. Засега
обаче звездата на "най-добрия приятел на децата" присветвала все по-
често. За него започнали да пишат статии и постоянно го споменавали
на заседанията на Градския отдел за народно образование и Градския
комитет на КПСС.

През 1966 г. в "Романтик" избухнал пожар. Градската управа
незабавно осигурила ново и по-удобно помещение за клуба. Сливко
измислил ново име за новия клуб, който влязъл в историята като едно от
най-опасните места за децата на СССР. Маниакът нарекъл новия си
клуб "Чергид", което се разшифрова така — "ЧЕрез Реки, Горы И
Долины" (През реки, планини и долини). Именно в този клуб
впоследствие намирал жертвите си. Но първото убийство на Сливко не
било свързано с клуба.

Той бил прочел в някакъв медицински справочник, че "ретроградната
амнезия" би могла да настъпи в резултат от задушаване. Човек, страдащ
от такава амнезия, губи паметта си за събитията, станали преди
инцидента. Сливко помислил, че това би могло да бъде много удобно -
ако удуши някое момче, то ще загуби съзнание и няма да помни нищо
след това (следователно няма да може да се оплаче на родителите си).

През 1964 г. маниакът провел първия си "медицински опит". Убедил
едно случайно момче да играят на война. Момчето било пионер-герой,
който, според правилата на играта, трябвало да бъде заловен и обесен от
немците. Маниакът и жертвата му "играли" в гората. Цялата "игра" била
заснета от Сливко на кинолента. Момчето загубило съзнание, а Сливко
жадно попивал с очи безчувственото му тяло и онанирал, спомняйки си
за катастрофата. Той свършил в обувката на момчето. Когато детето
дошло на себе си, то наистина не си спомняло какво му се е случило.

Няколко месеца след този случай Сливко извършил първото си
убийство. Впоследствие твърдял, че смъртта била настъпила случайно.
Жертвата му била безпризорен 15-годишен младеж. Сливко му казал, че
пише дисертация за пределите на човешките възможности и го убедил
да участва в "научен експеримент". Момчето умряло, задушавайки се в
примката. Убиецът се опитал да го спаси с изкуствено дишане и масаж
на сърцето, но това се оказало безполезно. Изплашеният Сливко се заел
незабавно с отърваването от тялото - разчленил трупа на няколко части



и ги хвърлил в река Кубан. Унищожил и лентата, на която било
запечатано убийството, опасявайки се, че някой може да я намери.

Особен фетиш

Сливко се затаил за няколко години, страхувайки се, че милицията
може да го залови. Ще намерят останките, ще ги разпознаят, оттам ще
открият свидетели... Но никой и не помислял да го търси. Тялото така и
не било намерено. А Сливко си спомнял за разчленяването на трупа и
изпитвал възбуда. Засега обаче нямал намерение на опитва повторно.

През 1967 г. Сливко се оженил. Не изпитвал физическо влечение към
жена си, но въпреки това изпълнявал от време на време съпружеските
си задължения. След раждането на втория му син през 1975 г. (първият
се родил през 1971 г.), съвсем престанал да спи с жена си и нощувал в
друга стая.

Сключвайки брак, Сливко се опитал преди всичко да стане като
"всички останали". Но природата си иска своето. Той извършил
следващото си убийство през 1973 г. Маниакът се забавлявал с тялото
на 15-годишното момче доста дълго. Облякъл мъртвеца в бяла риза,
вързал му червена връзка и му обул черни и полирани до блясък обувки.
Така се опитвал да пресъздаде образа на загиналото в катастрофата
момче. Липсвала само кръвта. Сливко се заел бавно да разчленява трупа
на момчето, започвайки от върховете на обувките му.

Отрязал с ножовката си краката, ръцете, главата и половите органи...
Маниакът дълго подреждал частите от тялото и щателно фиксирал
всичко на кинолента, докато онанирал. Сливко обръщал особено
внимание на обувките, което в медицината се нарича фетиш. Всъщност
интересувал се доста и от гениталиите. Той ги осолил в буркан и често
ги изваждал, когато гледал кървавите си филми собствено
производство.

Когато тези кинодоказателства били демонстрирани на закритото
съдебно заседание, някои от роднините на жертвата припаднали и се
наложило да бъдат откарани в болницата. Те губели съзнание, не
издържайки гледката на онова, от което маниакът получавал
несравнимо удоволствие.



Почти всенародна слава...

През 1977 г. Анатолий Сливко получил званието "Заслужил учител
на РСФСР". Въпреки че нямал педагогическо образование и съвсем не
бил учител, чиновниците били страшно впечатлени от успехите му в
сферата на извънучилищното възпитание. Славата на маниака пораснала
и той бил избран за депутат на градския съвет в Невиномиск, за него
постоянно пишели в "Пионерска правда" и говорели по Централното
радио. Почти никой не знаел, че в града и околностите със завидно
постоянство изчезват момчета на възраст от 12 до 15 години.

Възползвайки се от високия си авторитет сред членовете на турклуба,
Сливко щателно проучвал подробностите за живота на момчетата.
Обикновено избирал за свои жертви онези, чийто родители не биха
усетили веднага, че децата им са изчезнали. След това, под голям
секрет, споделял с "избраниците", че ще участват в таен експеримент за
изследване на човешките възможности в екстремни ситуации. И строго
ги предупреждавал, че за тези опити не бива да знае абсолютно никой.
Страхувайки се да не разочароват своя кумир, момчетата наистина не
споделяли с никого. Доброволно тръгвали с наставника си към горската
полянка, чиято главна особеност била отдалечеността й от града и
оживените пътеки. Опитите се делели на смъртоносни и несмъртоносни,
но за това знаел единствено Сливко. Момчетата не предполагали, че
отправяйки се към гората с радостно възбудения чичо Толя, могат и да
не се върнат. Той карал опитните си зайчета да обещаят, че няма да ядат
нищо дванадесет часа преди експеримента, за да предотврати
евентуално гадене и повръщане.

Там Сливко монтирал камерата си на триножник, преобличал
момчето в предварително приготвена пионерска униформа,
(убеждавайки го, че трябва да изглежда прилично за пред камерата), и...
за детето започвал адът. На някои от жертвите си слагал на лицето
противогаз и ги заставял да дишат етер, на други надявал на главата
найлонова торба, прекъсвайки притока им на въздух, но най-често
използвал примка, направена от полиетиленов маркуч. В случай, че
Сливко провеждал смъртоносен експеримент, той свалял жертвата си от
въжето след 10-15 минути. Разбира се, за да не наруши "чистотата" на



опита, надлежно завързвал ръцете и краката на момчетата.
Това продължило до есента на 1985 г. За това време в Невиномиск и

околностите изчезнали около 50 момчета. За някои от тях било
организирано търсене, в което Анатолий Сливко взимал активно
участие.

... И гръмко падение

Маниакът извършил последното си убийство на 23 юли 1985 г.
Жертвата му бил 13-годишният Сергей П. В този ден, в 7 часа сутринта,
момчето излязло от къщи, казвайки на родителите си, че отива за риба.
На най-добрия си приятел обаче Сергей споделил, че Анатолий Сливко
го е поканил да участва в секретен експеримент.

Търсенето на Сергей не довело до нищо. Но помощник градския
прокурор Тамара Лангуева не се отказвала лесно. Тя проверила всички
дела за изчезнали лица от последните няколко години и забелязала
странна закономерност: повечето от децата били членове на клуб
"Чергид", славата и гордостта на целия Ставрополски край.
Прокурорката започнала да разпитва момчетата за онова, което се
случва в клуба.

Тя обърнала внимание на няколко откъслечни намеци за някакви
експерименти, извършвани от Сливко. Възпитаниците на клуба все още
боготворели своя наставник и не искали да споделят тайните му. Но
Лангуева успяла да разпита приятеля на изчезналия Сергей. Появила се
първата следа, свързваща Сливко със случая. Когато прокурорката
успяла да разговаря с Вячеслав Х., момчето й разказало, че е участвало в
един от експериментите.  Вячеслав разказал, че Сливко го бил бесил на
примка, при което той загубил съзнание и се чувствал зле през
следващите няколко дни. След това още няколко момчета дали
показания за участието си в опитите на Сливко и градскит прокурор
подписал заповед за обиск в клуб "Чергид" и в жилището на Сливко.

Милицията дошла в "Чергид" на 28 декември 1985 г., на рождения
ден на Сливко. В този момент той провеждал поредното си занятие с
децата. Чувайки, че в помещението ще бъде проведен обиск, Сливко
пребледнял. Обаче бързо се окопитил и напълно спокойно наблюдавал



процедурата по претърсването. Когато милиционерите се приближили
до шкаф с надпис "Не пипай - опасно за живота!", лицето му бързо се
изменило. Вътре били намерени пионерска униформа, фотографии и
стотици метри кинолента, на която били запечатани убийствата и
разчленяването на жертвите му.

Точният брой на жертвите остава в тайна

Жителите на Невиномиск дълго не можели да повярват, че
заслужилият учител и най-добър приятел на децата Анатолий Сливко се
е оказал кървав маниак. По-късно, когато неясните слухове започнали
да се потвърждават, тълпа от разярени граждани подпалила клуб
"Чергид", заедно с цялото му имущество. Милицията наблюдавала
тяхната саморазправа отблизо и не направила нищо, за да възпрепятства
унищожаването на социалистическата собственост.

Сливко признал за седем убийства и показал местата, на които бил
заровил жертвите си. Останките на четири от момчета били открити, а
на останалите три - не. Лицата им обаче били запечатани на лентите на
маниака. Органите на реда не си направили труда да изясняват колко
точно души е погубил кървавият "учител". Седем доказани убийства
били напълно достатъчни за произнасянето на смъртна присъда.
Психиатричната експертиза била проведена в рекордно кратък срок.
Половин година след ареста на Сливко съдът го осъдил на разстрел.

Когато узнала за присъдата, третата секретарка на партийната
организация на града, която толкова била настоявала Сливко да получи
званието "Заслужил учител", отнела живота си. А началникът на
градската милиция бил уволнен заради бездействието му по случая с
изчезналите деца. Не е ясно какво би се случило със съпругата и децата
на Сливко, ако в деня след ареста му милицията не ги била отвела в друг
град.

Присъдата била приведена в действие през септември 1989 г.
Няколко часа преди разстрела Сливко бил посетен от следователя Исса
Костоев, който работел по случая с Канибала от Ростов - Андрей
Чикатило. Костоев, подобно на Кларис Старлинг от "Мълчанието на
агнетата", хранел надежда, че Сливко ще може да му помогне да разбере



психиката на маниака от лесополосата, но от това нищо не излязло.
Учените подбират не малко медицински термини, с които да

характеризират психическото състояние на Сливко в момента на
извършване на престъпленията му. В неговото поведение се наблюдават
вампиризъм, фетишизъм, некрофилия и садизъм. Неговите извращения
ставали все по-сложни с времето. Психиатрите обръщат внимание и на
неговата пиромания. Тя се изразявала в това, че маниакът изгарял
обувките на жертвите си, заливайки ги с бензин. В други случаи ги
режел с ножовка без да ги събува от краката на убитите деца.

Из материалите на углавното дело: "Садизмът и некрофилията на
Сливко се изразяват в това, че разчленявал трупа, без да има за цел да се
отърве по-лесно от него. Отрязвал главата, ръцете, краката, торса,
отстранявал вътрешните органи,  отварял гръдния кош и коремната
кухина, отрязвал скротума, половите органи, ушните миди и меките
тъкани на лицето. Понякога убиецът нарочно повреждал предмет,
явяващ се за него сексуален символ. Например обувките, които
разрязвал и подпалвал".

Случаят на Сливко и сега се изучава от съдебните психиатри и
криминалистите. За него се пишат дисертации и се снимат филми. Но
все още остава загадка, колко ли свои възпитаници е убил "Заслужилия
маниак на РСФСР"?
 



Ю Йонг-Чул: Канибала от Южна Корея
Ю Йонг-Чул е южнокорейски сериен убиец и самопризнат канибал.

Той убива 21 души, сред които проститутки и възрастни хора, и е
осъден за 20 от тези убийства. Ю изгаря три и осакатява поне 11 от
жертвите си, признавайки си, че е изял черните дробове на някои от тях.
Извършва престъпленията си в периода от септември 2003 до юли 2004
г. Ю обяснява мотивите си пред телевизионните камери, казвайки:

"Жените не трябва да бъдат курви, а богатите трябва да знаят
какво са направили".
 



Отново на свобода

Излизайки от затвора през септември 2003 г., главният приоритет на
Ю Йонг-Чул като свободен човек бил да залавя бездомни кучета и да ги
пребива до смърт с тояга. Тази практика щяла да усъвършенства
уменията му.

Затворът променя хората. Някои към добро - неграмотните започват
да четат книги, грешниците прегръщат религията, а хората без цел
намират посока.  А други затворът променя към по-лошо.
Обкръжението вътре е развъдник на расизъм, училище за крадци, или
галванизиращо преживяване, което превръща осъдения в заклет
аутсайдер, когато най-накрая излезе на свобода.

Ю Йонг-Чул излязъл от затвора нов човек. Самото преживяване не
било нещо ново за него, тъй като бил прекарал зад решетките по-
голямата част от съзнателния си живот. Влязъл като женен мъж, а
излязъл разведен. Съпругата му се разделила с него през май 2002 г.
Това бил един от факторите, които допринесли за неговата престъпна
нагласа.

Докато излежавал присъдата си за изнасилване и грабеж, Ю изучавал
престъпленията на Джонг Ду-йонг, друг сериен убиец, погубил девет
богати жертви в Бусан и други градове в провинция Гьонгнам, от юни
1999 до април 2000 г. Убийствата извършени от Джонг били просто част
от всекидневните му грабежи.

По време на своя убийствен маратон Джонг похитил жена срещу
откуп, ограбил 13 къщи и убил девет души. Някои от тях били
възрастни хора. Той събрал около 100 000 долара от обирите си.
Изучавайки историята на Джонг, Ю почувствал, че богаташите са
причината за всичко нередно в корейското общество и в неговия
собствен неудачен живот. Той щял да ги пребие като кучета. Ю
планирал да погуби над сто души.

Полицейското разследване на серийните убийства на Ю Йонг-Чул
щяло да разкрие, че той е методична личност. Неговата предумисъл и
внимание към детайла били изключителни. Не правел изключение и
физическият акт на пребиването на човек с тъп предмет. Очевидно Ю се



бил упражнявал доста, за да постигне подобно брутално съвършенство.

Убийства край църквата: Част 1

Ю събрал опит, чрез убиването и изтезанията на кучетата.
Предпочитаното му оръжие бил саморъчно направен чук, а жертвите му
трябвало да покриват определени критерии.

Статистиките в Южна Корея от 2003 г. показват, че 50.6% от
населението изповядва християнската религия. В Корея има страшно
много църкви, които се срещат през няколко пресечки, а от
камбанариите им греят яркочервени неонови кръстове.

В утрото на 24 септември 2003 г. Ю се качил на метрото до станция
Апгуджонг-донг, най-оживеният район в Сеул. Оттам изминал пеша
няколко пресечки в квартала Синса, оглеждайки се за църква. Когато
забелязал такава, претърсил околността за по-богаташка на вид къща.

В къщата, която избрал, било лесно да се проникне. Честа особеност
на двуетажните къщи в Корея е оградата около дома, която образува
двор. Собствениците използват това пространство, за да отглеждат
бонзай, билки и други растения. Оградата обикновено е с височина до
рамото или главата, а в двора се влиза през двойна порта.

Къщата, избрана от Ю, съвпадала с този профил. Имала малка
градинка зад стената, но нямала охранителна система. Единствените
хора, които живеели в нея, била възрастна двойка. Ю наблюдавал
къщата десетина минути, преди да направи хода си. Екипиран с
ръкавици, прескочил задната ограда и влязъл през главния вход. Той
бил въоръжен със саморъчно направен чук и нож с 15-сантиметрово
острие.

Възрастната двойка в дома били 72-годишният професор г-н Лий и
неговата 68-годишна съпруга. Ю се качил на втория етаж, за да провери
дали има някой там, след което слязъл в голямата спалня, където
намушкал професора в гърлото. Неговата съпруга г-жа Лий, закрещяла
от ужас и незнайно защо Ю се опитал да я успокои, казвайки й, че
всичко ще бъде наред. Когато се протегнала към кървящия си съпруг,
смазал черепа й с чука си.

Той се уверил, че жертвите му са мъртви, заключил врата на спалнята



и си тръгнал през главния вход. Почистил кръвта от панталоните си с
хавлиена кърпа, взета от къщата, и тогава си спомнил за ножа. Бил го
забравил в спалнята. Ю се върнал обратно, отворил с ритник вратата,
взел ножа и го прибрал в чантата си. Забелязал, че е оставил отпечатък
от обувката си на вратата и успял частично да го премахне. За да обърка
полицията, Ю отворил гардероба и разхвърлял съдържанието му
наоколо. Не откраднал пари или бижута. Връщайки се на станция
Апгуджонг-донг, почистил себе си и оръжията си в тоалетната на
метрото.

Убийства край църквата: Част 2

На 9 октомври Ю взел метрото до станция Булгуанг и оттам се качил
на такси до тунела Гуджи. Обикалял пеша, докато намерил църква и
после се спрял на една заможна къща в оживения квартал. Ю забелязал,
че домът няма охранителна система и че е заграден с ограда и вътрешна
градина. Наблюдавал действията на хората вътре през прозореца за
известно време и после прескочил оградата. Приземил се в ситния чакъл
и, внимавайки да не вдига шум, влязъл в къщата с чук в ръка.

Вероятно баба Канг чула отварянето на входната врата, защото
излязла от банята, за да види кой е влязъл в дома й. Ю ударил 85-
годишната жена три или четири пъти по главата. В този момент дъщеря
й слязла по стълбите във всекидневната. Ю я изритал два пъти в стомаха
и попитал 60-годишната домакиня дали в къщата има още хора. Г-жа
Лий казала, че съпругът и синът й са горе, и Ю размазал черепа й с чука
си. Качвайки се на горния етаж, се натъкнал на 35-годишния син и го
заставил да падне на колене. Ю го ударил с чука осем-девет пъти,
докато черепът му се вдлъбнал и го оставил на стълбите.

Претърсил втория етаж, но не могъл да намери съпруга на г-жа Лий.
Ю намерил сейф и разпръснал съдържанието му, за да инсценира обир.
Почистил отпечатъците си от стъпки с кърпа, върнал се до тунел Гуджи
и хванал такси обратно за станция Булгуанг.

На 16 октомври Ю се качил на метрото за станция Сеуллеонг.
Отишъл пеша до квартал Самсунг, известен като един от най-богатите
райони на Сеул, намерил църква и си избрал една къща с голяма



градина. В около 13:00 ч прескочил оградата, носейки ръкавици, и се
насочил към главния вход.

В този момент г-жа Йоо, 69-годишната съпруга на милионер, излязла
да прибере пощата. Ю пропълзял в къщата право след нея. Заплашил я с
нож и я попитал дали в дома й има още някой. Тя била сама и Ю я
завлякъл в банята, където я ударил по главата с чука три-четири пъти.
Разхвърлял вещите в голямата спалня, за да обърка полицията и после
избърсал кръвта от обувките си и почистил размазаните си стъпки от
пода. До този момент убийствата му следвали определен модел.
Следващият път обаче щял да бъде различен. Той напуснал къщата и се
отправил към станцията Гангнам Уорд Офис.

Убийства край църквата: Част 3

На 18 ноември в 11 часа сутринта Ю се качил на метрото за
станцията до Университет Хансеонг. Докато търсел къща в близост до
църква, забелязал малък полицейски участък и решил, че това е
идеалното място за престъплението му, тъй като районът сигурно се
смята за безопасен. Избрал си къща, наблюдавал я известно време и
прескочил задната ограда.

В къщата плачело бебе, следователно вътре имало един или двама
възрастни. Той влязъл през входната врата и се качил на втория етаж, но
не открил никого. Слизайки обратно по стълбите, се натъкнал на 53-
годишната икономка г-жа Бае, която го попитала кой е. Той размахал
ножа си и й наредил да влезе в господарската спалня. Вътре на леглото
заварил собственика на къщата, 87-годишният г-н Ким, и незабавно
размазал черепа му. Ужасената г-жа Бае притискала бебето до гърдите
си и Ю изтръгнал детето от нея. Оставил бебето на дивана и го покрил с
одеяло, след което разбил главата на жената с чука.

Ю претърсил къщата и открил сейф на втория етаж. Отворил го с
помощта на стик за голф и градинарски ножици, при което успял да се
пореже. Разтревожен, че полицията ще го открие чрез ДНК тест,
подпалил стаята. За да скрие кървавите си дрехи, Ю отмъкнал едно
черно яке, облякъл го и напуснал къщата. Наблюдавал дома от
разстояние около трийсет минути, но не видял пламъци. Тогава жена,



която вероятно била член на семейството, влязла в къщата. Това било
достатъчно. Ю напуснал мястото, без да си спомня дали се е качил на
такси или автобус и без да знае, че е оставил след себе си отпечатъци от
стъпки, а образът му е заснет от охранителна камера.

Гладуващият художник

Ю е роден на 18 април 1970 г. в работническо семейство от село Уаха
в област Гочанг в северната част на провинция Чеола. Той не бил
планирано дете. Родителите му не го искали и години по-късно 
неговата баба му казала, че майка му е възнамерявала да направи аборт.
Родителите му се разделили и той бил отгледан от баба си. Когато
навършил шест години, се преместил в Сеул, за да живее с баща си.
Неговият баща бил ветеран от Войната във Виетнам и бил спестил доста
пари от войнишката си заплата. Той изгубил голяма част от тях,
захващайки се с необмислени бизнес начинания. Държал магазин за
комикси в Сеул, в който хората можели да наемат купчина списания,
които да четат на място.

Районът Мапо, в който живеели, бил беден квартал без електричество
и течаща вода. Жителите му се снабдявали с вода от кварталния
кладенец. Ю имал двама по-големи братя и една по-малка сестра. Един
от братята му избягал от къщи. Баща му бил намерил заместничка на
майка му и мащехата жестоко биела сестричката на Ю. Никога не
посягала на него самия, защото я изнервял твърде много, зяпайки я
часове наред с презрение и омраза.

Когато бил на осем години, Ю избягал заедно със сестра си и двамата
отишли да живеят при майка си, която също била в Мапо. В началното
училище Ю бил тих и учтив и винаги се обръщал с уважение към
възрастните. Той бил отговорно за възрастта си дете и поемал на
плещите си грижите за дома. Бедността била част от живота му и
оставила у него дълбоки следи. Учениците в онези дни си носели
собствен обяд в училище. Веднъж Ю донесъл топка лепкав ориз, смесен
с бобена паста, и неговите съученици му се подиграли, казвайки:
"Донесъл си лайна за обяд!".

Понякога баща му му липсвал и той го посещавал. По онова време



баща му вече бил скъсал с втората си съпруга и се бил превърнал в
алкохолик. Когато загинал в автомобилна катастрофа, Ю фокусирал
академичната си енергия и станал един от най-добрите ученици в класа.
След ареста му Ю казва на следователите, че когато бил малък, близо до
дома му имало голяма, богата къща и той мечтаел да живее на подобно
място. Изпитвал комплекси от бедния си произход и по-късно това
чувство се превърнало в омраза към богатите. Според него те били
виновни за нещастния му живот.

Макар самият Ю да твърди, че коефициентът му интелигентност е
140, училищното му досие показва 95-100. Още като малък бил
привлечен от изкуството. По лявата му ръка имало много белези от
инциденти при дърворезбата. Той бил далтонист, но обичал картините и
четял поезия. Обичал да пее и дори участвал в църковен хор. Ю се явил
на конкурс по пеене заедно с група приятели, с които бил сформирал
певчески състав, наречен "Евъргрийн". Той бил приличен атлет, но
понякога припадал от изтощение. Това вероятно се дължало на
оскъдната му диета, която не му осигурявала достатъчно енергия.

Престъпна насока

Той кандидатствал в художествена гимназия, но не успял да влезе и
вместо това през 1987 г. постъпил в техникум. По време на втората си
година в гимназията, Ю откраднал китара и касетофон "Сони" от дома
на един съсед. Това било първото му престъпление и той се озовал в
изправителен дом. Ю така и не завършил техникума.

През 1991 г. Ю откраднал 500 долара и фотоапарат и прекарал десет
месеца в затвора. През 1993 г. попаднал на кола с оставени в стартера
ключове. Откраднал я и получил присъда от осем месеца. През 1998 г.
подправил официални документи и се представил за държавен
служител, за което бил арестуван.

На Коледа през 1991 г. се запознал с масажистката г-ца Хуанг. Това
била жената, за която щял да се ожени. Това бил най-щастливият период
от живота му, но той не продължил дълго. Хазяйката му вдигнала наема
и за да се снабди с пари, Ю проникнал в офис и се опитал да открадне
пари, и фотоапарат, но бил хванат от охраната. Когато майка му го



посетила в затвора, той я помолил да се грижи за неговата нова съпруга
и сина му. Мечтаел си, че когато излезе, ще построи дом за семейството
си и ще отгледа момчето си.

Според много източници Ю е страдал от епилептични припадъци. От
1993 до 1995 г. получил лечение в Националния психически институт в
Сеул. Вероятно припадъците му като атлет също са се дължали на
епилепсията. Някои автори предполагат, че е страдал от маниакална
депресия. Един от неговите братя страдал от такава и през 1994 г., на 32-
годишна възраст, се напил и извършил самоубийство. Ю бил на 33
години, когато извършвал убийствата си и чувствал, че краят му е близо
- вярвал, че съдбата му е да умре млад, като баща си и брат си - и това
засилило импулса му да убива още хора.

През март 2000 г. бил арестуван за изнасилването на 15-годишно
момиче и това било достатъчно за съпругата му. Можела да пренебрегне
кражбите му, защото плащали сметките, но това било непростимо. Тя се
развела с него през 2002 г., докато бил в затвора и му издействала
забрана да вижда сина си. Когато Ю излязъл от затвора на 11 септември
2002 г., отседнал у майка си, която живеела в квартал Гонгдеок в Мапо,
и започнал да си търси самостоятелна квартира.

Престой в Мапо

За да изкара пари за прехраната си, Ю обикалял многобройните
райони с червени фенери в Сеул и измъквал пари от проститутките и
сводниците, използвайки фалшива полицейска карта. Установил се в
студио-апартамент в района, в който бил израснал. Платил за него около
4000 долара депозит, а наемът му бил приблизително 450 долара на
месец.

Апартамент 203 се намирал в малка търговска сграда в квартал
Ногосан в Мапо. Ю живеел на 50 крачки от малък полицейски участък и
на 200 крачки от денонощен магазин, чийто продавачи го смятали за
добър човек. Ю поддържал жилището си в безупречно състояние.

Когато си бил у дома, гледал видео клипове и порно на личния си
компютър. В чекмеджето на бюрото си държал DVD с корейския филм
"Обществен враг" - историята на корумпиран полицай, преследващ



сериен убиец, който убива майка си и баща си - и американските филми
"Много лоши неща" и "Нормален живот".

Лавицата с книги до леглото му разкривала още повече неща за него.
Ю събирал в тетрадка изрезки от вестници с обяви за играчките, които
искал да купи на сина си, реклами на пистолети, списък с популярни
певци и техните песни и надраскани бележки за коли, компютри и
музикално оборудване. Имал и албум, в който държал скици на голи
женски тела и портрети, и си личало от пръв поглед, че е много
талантлив в рисуването на Манга. На лавицата стояла и една тетрадка на
сина му, пълна с пастелни рисунки на детето.

Когато Ю излизал навън, той събирал изхвърлени телефонни карти от
земята. Те са навсякъде в Сеул и на всяка от тях има снимка на красива
жена, обещаваща секс по телефона.

Катализатор

През ноември, по времето, когато убил възрастния мъж и неговата
икономка, Ю позвънил на един от секс телефоните. Запознал се с едно
от момичетата там, г-ца Ким, която изглежда проявявала интерес към
него. Двамата започнали да се срещат и в един момент Ю дори й
предложил брак, но тя вече била научила за криминалното му минало,
умствената му нестабилност и развода му, и отговорът й бил не. За Ю
това бил истински шок.

Той бил бесен на бившата си жена заради развода и дори в един
момент обмислял да я убие, но се отказал, мислейки за 11-годишния си
син.

През януари Ю бил арестуван за кражба в една сауна и прекарал
известно време в полицейския участък. Полицаите не проверили
криминалното му досие, което щяло да им покаже, че е прекарал 11
години в затвора за 14 различни престъпления, като измама, нападение
и кражби. Освободили го, смятайки го за дребен крадец.

Може би точно чувството за недосегаемост го накарало да започне да
убива отново. На 6 февруари в 19:00 ч Ю отишъл с такси до квартал
Имоон-донг и започнал да търси жертва. Приближил се до 25-
годишната г-ца Джеон, която стояла пред един ресторант, намиращ се



на 20 м от оживена улица. Помислил я за проститутка.
На тихата алея се сипела суграшица. Той я попитал къде отива.

"Отивам да пазарувам" - отговорила тя. Той й показал фалшивата си
полицейска карта и я поканил да отидат заедно на бар. Но тя не му
повярвала. "Ти не си ченге, лудо копеле такова" - казало момичето.
Вбесеният Ю тръгнал след нея. Тя се опитала да  му избяга и почти
успяла да стигне до входа на ресторанта, но паднала на земята и
завикала за помощ. Той я намушкал пет пъти в гърдите. Ю вече не
изпитвал интерес към праведната си мисия срещу богатите; сега мразел
младите, привлекателни жени, които работели в секс индустрията.

Телефонен секс

Ю се фокусирал върху новата си мишена: жените в огромната
корейска секс индустрия. Според Корейския институт по криминилогия
търговията със секс в Южна Корея е оценена на 20,4 милиарда долара,
което представлява 4,1% от брутния вътрешен продукт на страната.
Проституцията в Южна Корея е незаконна. Въпреки това секс се
продава навсякъде, от най-малките провинциални градчета, до големите
квартали с червени фенери в Сеул.

Секс труженичките варират от ученички в гимназията, продаващи
секс в интернет, за да си купят нов телефон, до домакини, събиращи
пари за учението на децата си. Други го правят, за да плащат вноските
по кредитните си карти, а много от тях се превръщат в секс робини в
жестокия бизнес на сводниците, които купуват и продават жени и ги
държат затворени в бардаците.

Пазарът на секс услуги придобива творчески форми. Той се предлага
по улиците с червените фенери, в "хотелите за любов", в които се плаща
на час, а в целия град са разпръснати бръснарници, пред които има по
два раирани пилона, указващи, че на мястото се предлагат сексуални
услуги. Обикновено наблизо има кафенета, в които човек може да си
купи "билет" за жена. Нощният живот е силно зареден със секс
заведения, като салони или "бизнес клубове", в които оргазмът се
използва за финализиране на бизнес сделки. Караоке клубовете също
осигуряват нещо допълнително за клиентите си. Често здравно



ориентираните бизнеси са фасада за проституция, като например
сауните, парните бани и салоните за масаж.

Южна Корея е страна, в която почти всеки мъж, жена или дете
притежава мобилен телефон и точно на него се дължи революцията в
корейската секс индустрия. Импулсивните и спонтаннни клиенти могат
да си поръчат проститутка само с едно обаждане. Сводниците уреждат
срещите по телефона, пращат със SMS адреса на момичетата си и
проверяват какво правят те във всеки един момент. Всичките секс
заведения осигуряват услуги за вкъщи.

На корейски jeonhwa bhang означава просто "телефонна стая". Това
може да е секс телефон или действително място: малки, тъмни стаички с
телефон, телевизор и видеокасетофон, зареден с порно, удобен фотьойл
и малко кърпички. Клиентът плаща на час, влиза в стаята и чака да
звънне телефонът. Отсреща има жена, с която си говорят, и той винаги
може да се види с нея по-късно.

Ю Йонг-Чул бил напълно наясно с анонимността на телефонната
стая. Точно там осъществявал контакт с онзи тип жени, които го карали
да се чувства отхвърлен и безполезен. Той им се обаждал, убеждавал ги
да се срещнат и ги карал да си платят. Навън имало хиляди жени, които
чакали обаждането му.

Гняв срещу фалшивата виагра

През март Ю се обадил в един бардак и си поръчал жена за вкъщи.
Ударил я по главата с чук и нарязал тялото й на 18 парчета. Това го
устройвало идеално. Дори не се налагало да напуска дома си, освен за
да се отърве от тялото. Замъкнал разчленената жена до малка планинска
пътечка зад Университета Сеонганг и я погребал там.

Ю си купил няколко фалшиви хапчета виагра от пазара Гоблин в
Хуангхак-донг. Той подслонява около 500 магазина и стотици улични
търговци, които продават всичко от стари плочи, живи змии,
употребявани дрехи и уреди втора ръка, до чинии със свински пълнени
черва за гладния купувач.

Няколко дни по-късно, във вечерта на 13 април, Ю се върнал да се
разправя с търговеца г-н Ан, който му бил продал виаграта. Ю се



представил за полицай и размахал фалшивата си карта. Заплашил
търговеца и се опитал да си поиска рушвет. Ан не му повярвал и заявил,
че ще го провери в близкия полицейски участък.

Ю се нахвърлил върху него, вкарал го в буса му и му сложил
белезници. Подкарал колата към Мапо и я паркирал близо до къщата си.
Поставил чука, ножа и ръкавиците си в една чанта, върнал с в буса и го
закарал в подземния паркинг на близката болница. След това убил Ан в
буса. Ю се прибрал пеша, измил кръвта от себе си и се върнал обратно с
друг нож. Почистил кръвта от прозорците на буса. В около 01:00 ч през
нощта Ю потеглил с колата към остров Уолми, намиращ се на 25 км
западно от Сеул.

Остров Уолми е възстановен след Корейската война и сега е свързан
със сушата, за да стане туристическа атракция. Той излъчва пищна
карнавална атмосфера, а по главната улица се редят ресторанти за
сурова риба, безбройни кафенета, сергии за сувенири и четири
увеселителни парка. Циментовите кейове се врязват в пристанището,
където фериботи, пътнически кораби и рибарски лодки са закотвени под
ята от чайки.

Ю паркирал близо до изоставена бензиностанция и отрязал ръцете на
Ан. Поставил ги в найлонова торба и ги изхвърлил върху скалите,
укрепяващи кея. Ю подпалил буса и се отдръпнал в сенките, за да го
гледа как гори. След известно време пристигнала пожарната и той се
изнесъл от района и си хванал такси. Опасявайки се, че таксиметровият
шофьор може да запомни лицето му, слязъл на станция Бупйеонг и се
качил в друго такси.

Номерът на смъртта

Жените идвали при него. Той ги привиквал така, както касапинът
привиква стадото на заколение. Това било много по-лесно от
обикалянето на улиците в търсене на църкви и къщи.

Той им се обаждал и те идвали. В периода между април и средата на
юли Ю убил десет жени.

Почти всеки случай бил идентичен. Убийствата се случвали през
нощта. Той се обаждал в телефонните стаи и си поръчвал жена за



вкъщи, или се срещал с нея на друго място и после я довеждал у дома.
Предлагал й пари за времето и услугите й, макар че по-късно твърдял,
че никога не е правил секс с жертвите си от страх да не го проследят
чрез ДНК. Когато пристигнели в апартамента му, ги пращал в банята,
докато подготви чука си. Ю удрял жените по главата, след което
отрязвал първо нея, а после разчленявал тялото. Запазвал телефоните
им, за да не използва своя номер за бъдещите обаждания.

Винаги внимателният Ю одирал отпечатъците от пръстите на
жертвите си с бръснач. В Южна Корея всички граждани имат
национален идентификационен номер, към който вървят и техните
отпечатъци. След като нарязвал телата, поставял парчетата в найлонови
торби. После се впускал в маниакално почистване.

Той се отправял, натоварен с пълната с крайници раница, към едно
място край храм Бонгуон. Всяко тяло изисквало две разходки дотам.
Погребвал останките в плитки гробове, които маркирал, за да не копае
по-късно на едно и също място. Ю приключвал с работата си към 4 часа
сутринта.

Понякога се отклонявал от обичайната си рутина. На 1 юли си
поръчал жена за "масаж" от един "любовен хотел". Когато жената
пристигнала, я заставил да отиде с него в апартамента му, използвайки
фалшивата си полицейска карта. Там била застигната от съдбата на
останалите му жертви. Тя била първата жена, която извикал под
претекст, че иска масаж; всичките му други жертви били от телефонни
стаи. Последните му две жертви - убити на 9 и 13 юли - също били от
салон за масажи.

Убиеца от дъждовните нощи

Интернет обществото в Южна Корея е добре развито. Слуховете за
убитите жени в Сеул скоро обхванали форумите и се появили в
новините. Неизвестният извършител бързо се сдобил с два псевдонима:
"Нощния убиец от четвъртък" и "Дъждовния нощен убиец".

До началото на юли журналистите в Сеул вече били надушили
серията от убийства, случващи се в столицата, и някои от тях
спекулирали, че те съвсем не са случайни. На 9 юли в един



всекидневник излязла следната прозорлива статия:
"Убийствата в Сеул: Дело на сериен убиец?
Серията от неразкрити и очевидно лишени от мотив убийства в

Сеул предизвиква опасенията, че сериен убиец преследва жените в
столицата.

В югозападната част на града се случиха четири убийства и едно
нападение с нож, всички те в дъждовна вечер. Четири от тези пет
престъпления стават в четвъртък вечерта. Всички атаки са
извършени в разстояние от четири километра. Никое от нападенията
не навежда на мисълта, че убиецът е сексуален маниак или крадец,
нито една от жертвите не е била ограбена или изнасилена.

На 26 февруари в два часа сутринта ученичка в Гуанак-гу бе
намушкана десет пъти с нож, но успя да оцелее. Второто нападание
се случва на 22 април, когато студентка бе убита с нож в района на
Гуро. В Борам парк бе открито тялото на друга студентка, също
убита с нож. Последното нападение се случва на 8 юли, когато в дома
си в Гуангин-гу бяха открити намушкани до смърт 10-годишно
момиченце и неговата майка. В къщата имало ясни признаци за влизане
с взлом".

Тревога се носела във въздуха. Жените се прибирали у дома по-рано
от обикновено. Продажбите на сълзливи спрейове, газови пистолети и
охранителни системи скочили до небето. Проститутките усещали, че
нещо става и се предупреждавали взаимно да бъдат внимателни. Само
за две от проститутките, станали жертва на Ю, бил подаден сигнал за
изчезване в полицията.

Полицията признавала, че няма за какво да се захване, цитирайки
липсата на улики и свидетели. За да засили страховата невроза у хората,
телевизията излъчила документален репортаж за серията от убийства.
Форумите се изпълнили със слухове и съвети, че жените трябва да
избягват да се обличат в червено и бяло, и да излизат в дъждовни дни
или в четвъртък. Много от тези слухове почивали не на факти, а на
сюжета на корейския трилър "Спомени за убийство" (Memories of
Murder).

Филмът, режисиран от Бонг Джун-хо, събира похвалите на
критиката, когато излиза по кината през 2003 г., около година преди да
започнат убийствата на Ю. Хората все още ясно си спомняли тази



история. Филмът е базиран на истински случай и разказва за убийствата,
извършени в период от десет години в Хуасеон, в края на 80-те.
Убиецът оставял оскъдни следи, а убийствата се случвали в дъждовните
нощи. Жертвите били облечени в червено и бяло. Тези убийства остават
неразкрити до ден днешен.

След осъждането на Ю Йонг-чул, през 2008г. по кината излиза
корейският филм "The Chaser", който е вдъхновен от неговия случай.

Своднически арест

Бройката на телата продължавала да се вдига, а полицията била
буквално безсилна. В четвъртък на 15 юли Ю бил арестуван за побой
над проститутка в "любовен хотел" в квартал Йоксам в южен Сеул.
Полицията нямала представа, че е заловила убиеца. Ю се престорил, че
има куц крак и симулирал епилептични тикове. Това било достатъчно,
за да спечели съчувствието на полицаите и те му свалили белезниците
по време на разпита. Когато се разсеяли, Ю избягал.

Той отишъл при майка си. Вероятно усещал, че кариерата му на
убиец скоро ще свърши. Неговата майка си спомня:

"Видях се с сина си на 15 юли. Той каза само: "Искам да умра! Искам
да умра!". Не знаех какво да кажа и се разплаках".

Сводниците, държащи телефонни стаи, знаели, че нещо се случва. Те
се посъветвали помежду си и установили, че когато жените получат
обаждане от определен телефонен номер, повече не се завръщат.
Телефонният сводник г-н "А" предал тази информация на полицай на
име Янг Пил-джу, когото познавал. Янг му казал веднага да се свърже с
него, ако този мистериозен номер се появи отново.

В около един или два часа сутринта друг сводник получил обаждане
от подозрителния номер и веднага се свързал с г-н "А". Жената вече
била изпратена при клиента, но Ю я върнал, защото била твърде стара и
грозна. Той поискал да му изпратят по-хубаво и младо момиче.

Г-н "А" се обадил на Ю и му казал, че ще му прати по-привлекателна
жена съвсем скоро.

Той избрал момиче, което да изпрати на Ю като примамка, и се
насочил към мястото на срещата зад Синчеон Гранд Март. Г-н "А"



довел със себе си свой приятел, двама свои служители и трима други
сводници. Валяло дъжд, когато телефонът на жената извънял. Ю й казал
да тръгне по алеята вляво и след това да завие вдясно.

Хората на г-н "А" се разпръснали около района, за да не изпуснат Ю.
След десет минути той се появил от една тъмна алея и бил забелязан от
г-н "А", който го попитал: "Вие ли сте Ю Йонг-Чул?". Мъжът не
отговорил. Г-н "А" и неговите колеги скочили върху Ю и го претърсили
за уличаващия телефон. Той не бил у него. Вкарали го в колата си, за да
го откарат в полицията.

Още щом запалили двигателя, забелязали, че той дъвче нещо странно.
Междувременно пристигнали офицер Янг и неговият колега Ким. От
устата на Ю били извадени сдъвкани телефонни карти. Полицията
открила у него белезници и фалшивата полицейска карта. Щом бил
арестуван, Ю си признал всичко и дори добавил нещо отгоре.

Мъртвите в храм Бонгуон

Датиращ от 889 г. след новата ера, храмът Бонгуон е разположен в
гористата долина на планината Ан. Той е познат с церемонията
Йонганджае, пресъздаваща Лотус Сутра на Буда Сакямуни. Това е един
величествен будистки ритуал, предназначен да подбуди мир и единство
между живите и мъртвите.

Планината Ан е засадена с черешови дръвчета, диви борове и бели
акации; гъсти храсти от форзиция покриват склоновете, осеяни с
пътечки за многобройните планинари и туристи. През уикендите е
невъзможно да се намери усамотено място за пикник. Дори най-
дълбоките части на гората са изследвани от домакините, които
превземат хълмовете в търсене на билки през пролетта.

Никой обаче не надушил разлагащите се тела през лятото. Това било
едно от най-рекордно горещите лета в Сеул. Температурите не падали
под 35 градуса през деня и 25 градуса по Целзий през нощта.

Човешкото тяло се разлага бързо в подобни условия. Ензимите
унищожават тъканите и тялото гние, изпускайки миризма, която е
незабравимо отвратителна.

Ю повел полицията към местата, на които бил заровил жертвите си.



Преди земите на храма Бонгуон се намира малко поселище, което служи
като граница между святата обител и френетичната циментова джунгла
на Сеул. В този квартал къщите все още са с традиционни керемиди по
покривите и будистки фенери са окачени по тесните улички, които
водят към храма.

На склона на хълма се намира изоставена и полуреновирана сграда.
Зад нея минава малко, мътно и замърсено поточе, осеяно с боклуци.
Стените на рекичката са укрепени с бетон и в нея се събират
дъждовните води.

Поточето се спуска в стръмно дефиле, чието устие е осеяно с грубо
изгладени каменни блокове, покрити с мъх. Мястото е покрито с гъста
растителност и купища гниещи дървета, довлечени от минали
наводнения. Ю показвал на детективите къде да копаят и те изравяли
една след друга найлоновите торби, в които имало човешки останки в
различен стадий на разлагане. Събитието се отразявало от множество
репортери. Ю погледнал в една от камерите и казал: "Жените не трябва
да бъдат курви, а богатите трябва да знаят какво са направили".

Признание за канибализъм

"Той ме потупа по гърба, докато изваждаше черния ми дроб, за да го
изяде" - стара корейска притча за някого, който е бил излъган или
измамен.

Корейският глагол malk-da се превежда като "избистрям, освежавам
или пречиствам". Така Ю обяснил, защо е ял от черните дробове на
жертвите си. Той казал: "Пречиствах ума и тялото си". В корейската
народна медицина черният дроб е символ на храбростта и силата. Ю бил
изял черните дробове на четири от жертвите си. Или поне така казал.
Полицията не успяла да установи със сигурност дали в действителност е
консумирал човешка плът.

Случаят на Ю Йонг-чул се озовал по първите страници на вестниците
и се превърнал в основната тема на новините и телевизионните
програми в цялата страна. В двата големи корейски интернет портала
Daum и Naver се появили фен сайтове, като единият от тях назовавал Ю
"най-готиния убиец". Скоро порталите затворили сайтовете, заради



нецензурни изказвания от страна на потребителите. Също по това време
телефонните стаи наблюдавали бум в бизнеса си.

Съдебният лекар д-р Бак си задал въпроса: "Как може едно човешко
същество да е толкова жестоко?". Преглеждайки внимателно
размазаните глави и обезобразените тела на жертвите, тя стигнала до
заключението, че извършителят е действал воден от чиста злоба и гняв.
За нея той бил ненормален.

Докато Ю признавал части от историята си, полицията се опитвала да
потвърди показанията му. Единственият материал, с който разполагали,
били показаните им от Ю мъртви тела и онова, което им казвал. По чука
му били открити парченца човешка плът, която съвпаднала с ДНК-то на
някои от жертвите. Полицията установила също, че отпечатъците от
стъпки, оставени на едно от местопрестъпленията, принадлежат на Ю.
Той споменал на полицията, че си е водил дневник за всяко убийство, но
той не бил открит при обиска на апартамента му, и в компютъра му
също не било намерено нещо съществено.

На 25 юли Ю казал на полицията, че е отговорен за убийството на
жената в Имоон-донг, извършено на 6 февруари. Но непрекъснато
променял историята си, признавайки, че е убил 26 души, вместо
първоначалните 20. Казал, че е убивал хора в Инчеон и Бусан, без да
даде повече подробности или дати. Полицията не можела да потвърди
тези показания.

Криминалният психолог, който прегледал Ю, го обявил за
антисоциален. Той не вярвал в морала на обществото и показвал малко
вина или разкаяние за престъпленията си. Ю заявил, че ако е имал
възможност е щял да убие още 100 жени.

Полицията повдигнала срещу него 21 обвинения в убийство, влизане
с взлом, представяне за полицейски служител, палеж и неправомерно
отърваване от трупове. Властите не могли да свържат Ю с убийствата с
нож на "Дъждовния убиец". Тези случаи все още остават неразкрити.

Драмата на обречения

"Изпратих ги в мир" - Ю Йонг-чул към семействата на жертвите.
Само след десет дни полицията приключила с разследването си. На



26 юли случаят бил предаден на прокурорите и Ю бил прехвърлен в
офиса на прокуратурата. Отвън го чакала тълпа от репортери,
фотожурналисти и любопитни граждани.

Майката на една от жертвите крещяла:
"Некомпетентното разследване на полицията уби дъщеря ми. Ако го

бяхте арестували по-рано, тя нямаше да умре!".
Въоръжена с чадър, жената се втурнала към Ю, но един от

охраняващите го полицаи й нанесъл елегантен шут в гърдите и жената
се претърколила надолу по стълбите.

Тази сцена била предадена на живо по телевизията и предизвикала
огромно недоволство в цялата страна. Столичната полиция поднесла
публичното си извинение на следващия ден, заявявайки, че полицаят е
сметнал чадъра за оръжие.

От ареста Ю подал оплакване в Комисията по правата на човека в
Корея. Твърдял, че основните му права са нарушени, тъй като е държан
окован, нямал достъп до тоалетна и бил наблюдаван денонощно от
охранителна камера. Обществото не реагирало на неговите оплаквания
и Комисията заявила, че няма никакво намерение да ги разглежда.

На 29 юли Ю отказал да говори повече с полицията и започнал
гладна стачка. Това не било добре за екипа на обвинението. Почти
целият им случай се базирал на неговите показания. Източникът им на
информация пресъхнал, когато Ю отказал да говори.

Ю се появил за първи път в съда на 6 септември и се признал за
виновен. Описал как е разчленявал труповете и казал, че е убил още
двама души, освен 21 жертви, за които бил обвинен. Казал:

"Отказвам се от живота си. Вие, съдиите, не сте хората, които могат
да ме накажат за греховете ми". Ю се държал така, сякаш нищо не може
да го нарани и от нищо не го е грижа. Той казал: "Иска ми се това да е
последният ден от процеса. Отказвам да се появя в съда следващия път".
Преди да напусне съдебната зала, се обърнал към публиката с думите:
"Бих искал да се извиня на жертвите за стореното. Съжалявам".

Корейският закон не позволява на криминалните обвиняеми да
бойкотират собствения си процес. Ю бил изправен отново пред
Областния съд в Сеул на 20 септември.

По време на изслушванията Ю разкрил, че е убил още петима души,
сред които девойка и бременна жена. Освен това казал, че преди това е



съчинил една от историите. Според него полицията му била обещала да
защитава сина му до навършване на пълнолетие. "Затова ги излъгах, че
съм убил жената в Имоон-донг, но не съм го направил".

Малко преди закриването на заседанието Ю се втурнал към съдиите,
крещейки, че няма да присъства на следващото изслушване. Съдиите се
разбягали, а Ю бил повален от двайсетина пазачи и извлечен от залата.

Ю предал тайно две бележки на един репортер и един пазач в
затвора. В тях пишел, че съжалява за семействата на жертвите и се
разкайва за убийствата. Намеквал, че възнамерява да отнеме живота си.
Управата на затвора засилила денонощното наблюдение над килията му.
На 3 октомври Ю се опитал да се удуши с помощта на електрическа
жица, извадена от вградения в стената вентилатор. Опитът му за
самоубийство бил предотвратен.

Предишните опити на Ю да избегне явяването си в съда отчасти
успели. На 4 октомври той предал бележка на един пазач, която била
адресирана до Централния областен съд в Сеул. Пишел, че няма какво
повече да каже и че отказва да се яви на заседанието. Това оставило
властите леко объркани. Решили да отложат заседанието за 11
октомври.

При едно от следващите заседания Ю отново избухнал в съда. На 25
октомври човек от публиката го напсувал, когато влизал в залата. Ю се
разярил и се втурнал към оскърбителя, повличайки след себе си десетте
си пазачи. Единственият пострадал били неговото его и два счупени
стола. Той бил изведен от залата, за да се възстанови спокойствието и
преди да се върне, бил заставен да подпише следното заявление: "Няма
да причинявам повече безредици". Като че ли един опитен и обречен
убиец би спазил подобно детинско обещание. Връщайки се в съдебната
зала, Ю се втренчил в роднините на жертвите си и казал: "Те не бяха
нормални жени. Заслужаваха да ги хвана".

Осъден на обесване

На 29 ноември обвинението поискало смъртна присъда за Ю Йонг-
чул. В Южна Корея екзекуциите се извършват чрез обесване.

Отговорът на Ю за смъртното наказание бил: "Моите действия не



могат да бъдат оправдани. Ако живеехме в общество, в което хората
като мен можеха да имат добър живот, нямаше да има друг Ю Йонг-чул.
Благодарен съм на искането на обвинението за смъртно наказание. Ще
изкупвам онова, което съм направил, докато съм жив".

На 13 декември Ю стоически изслушал присъдата си - смърт. Съдът
го оправдал по обвинението в убийството на жената от Имоон-донг,
поради липса на достатъчно доказателства.

Обвинението не било съгласно с това решение на съда и заявило, че
ще обжалва пред Върховния съд. Защитникът на Ю пък щял да обжалва
смъртната му присъда, докато междувременно в Народното събрание се
вихрели дебати за отмяна на смъртното наказание.

Ю най-сетне напуснал съда, облечен в синя затворническа униформа
и охраняван от пазачи. Поведението му било откъснато и неутрално.
Той щял да бъде първият обесен в Южна Корея след масовата екзекуция
от 31 декември 1997 г., когато 23 затворници бяха екзекутирани
едновременно.

Докато Ю чакал обжалването на присъдата си, Народното събрание
дискутирало отмяната на смъртното наказание. Предишните опити за
това се провалили през 1999 и 2001 г. Общественото мнение в Южна
Корея е разделено по въпроса. Едно проучване показва, че две-трети от
населението го подкрепят. Но в друга анкета, проведена след
излъчването на телевизионен сериал, в който главният герой е
застрашен от екзекуция, резултатът се обърнал.

На 19 юни 2005 г. Ю чул финалното решение на Върховния съд,
който потвърдил смъртната му присъда. Седемнадесет дни по-късно
Народното събрание получило официално писмо от Министерството на
правосъдието, което критикувало неговите действия за отмяна на
смъртното наказание.

В момента Ю Йонг-чул очаква екзекуцията си, заедно с 60 други
осъдени на смърт.
 



Фриц Хаарман: Вампира от Хановер
Един от най-тежките случаи на клиничен вампиризъм е този на Фриц

Хаарман, известен още като германския „Вампир от Хановер“. Подобно
на Андрей Чикатило той търсел бездомни деца по гарите и ги отвеждал
в дома си, обещавайки им храна и подслон. Хаарман прегризвал гърлата
на жертвите си и получавал оргазъм, вкусвайки кръвта им. След това
продавал месото и дрехите им на черния пазар.
 



Първи находки

С криминалната вълна последвала Първата световна война XX век
навлиза в "ерата на сексуалните престъпления". Не е учудващо, че
първата страна, в която това явление става очевидно, е Германия, където
обществото потъва в бедност и лишения, причинени от
хиперинфлацията и недостига на храна. Елегантният Хановер, намиращ
се в центъра на долна Саксония, e един от най-силно засегнатите
градове и точно там Фриц Хаарман извършва една от най-
необикновените серии от престъпления в историята на модерните
времена.

На 17 май 1924 г. няколко деца, играещи на брега на реката близо до
замъка Херенхаузен, намират човешки череп. На 29 май реката изхвърля
още един. Градът изпада в паника на 13 юни, когато в речната тиня са
открити още два черепа. Медицинската експертиза установила, че
първите два принадлежат на младежи на възраст от 18 до 20 години, а
последният на 12-годишно момче. Черепите били отделени от тялото с
помощта на остър инструмент, а плътта била изцяло премахната от тях.

Първоначално се смятало, че човешките останки са дошли от
института по анатомия в Гьотинген, или че са били изхвърлени в реката
от осквернители на гробове. Но тези теории останали недоказани и
мистерията придобила още по-голяма публичност, когато момчета,
играещи си в мочурището, разровили чувал с човешки кости. Властите
не можели повече да държат в тайна зловещите находки, а сигналите за
изчезнали момчета продължавали да се увеличават (през 1923 г.
бройката достигнала почти 600). Жителите на Хановер били обладани
от ужас. Разследването установило, че повечето липсващи деца са на
възраст от 14 до 18 години, а в града се носели слухове, че по
магазините се продава човешко месо.

В неделната Петдесетница на 1924 г. стотици хора се спуснали по
малките пътечки и мостове на Стария град, в търсене на човешки
останки. Мащабността на тази експедиция била без прецедент в
германската криминална история и била стимулирана главно от
ширещото се суеверие, че в района върлува "върколак" или



"човекоядец". Онази част от река Лайне, която минава през града, била
пресушена и преровена от полицията и общинските работници.
Находките били ужасяващи. На дъното били открити над 500 части от
трупове, за които впоследствие се установило, че принадлежат на поне
22-ма души, на възраст между 15 и 20 години. Приблизително
половината от тях били във водата от доста време, а по ставите на по-
пресните от тях си личали гладки разрези.

Всеки крадец и сексуален первезник в Хановер бил подложен на
разпит и благодарение на усилената работа на детективите и серия от
странни съвпадения, бил задържан заподозрян на име Фридрих (Фриц)
Хаарман. Този човек вече бил познат на полицията като "дилър" на
дрехи и месо, и бил публично изявен хомосексуалист.

Хаарман бил доста симпатичен на пръв поглед - обикновен човечец с
открито, приятелско изражение и вежливи обноски. Среден на ръст,
набит и добре сложен, той имал кръгло като луна лице и ясни,
закачливи очи. Не се отличавал с особена привлекателност и
единственото нещо, което изпъквало на лицето му, бил неговият добре
поддържан, светлокестеняв мустак. Изражението на Фриц станало
непроницаемо в момента, в който бил притиснат до стената, и
офицерите скоро осъзнали, че техният заподозрян е човек, изтъкан от
противоположности. Понякога бил уклончив и пресметлив, друг път
твърде приказлив и преливащ от енергия, и в същото време отчаяно
търсещ съчувствие и внимание. Неговите меки, бели ръце се движели
нервно през цялото време.

Макар тялото на Хаарман да било силно и едро, то излъчвало някаква
женственост, а гласът му бил като на кисела старица. Почти
постоянната отбранителност и притеснение на убиеца се отразявали в
неговите движения и маниери: поклащането на задника му, облизването
на устните му, пърхането на миглите му. Хаарман обичал да прекарва
времето си типично по женски - в готвене и печене, но в същото време
можел да пуши силни мъжки пури. Макар на външен вид да изглеждал
безобиден, Фриц Хаарман щял да влезе в историята като най-
продуктивния сериен убиец в Германия.

Създаването на убиеца



Фридрих Хайнрих Карл Хаарман е роден като най-малкото от шестте
деца в семейството си на 25 октомври 1879 г. Неговата майка, която
била на 41 години по време на раждането му, твърде много глезела и
обгрижвала малкия Фриц, давайки му да си играе с кукли вместо с
момчешки играчки. Фриц не харесвал баща си от най-ранна възраст и
тази омраза продължила през целия му живот.

Неговите родители нямали нищо общо помежду си. Оли Хаарман бил
навъсен и свадлив огняр, който често посещавал западналите барове в
Стария град. Неговата съпруга, Джоана Клаудиус, била със седем
години по-голяма от него. Благодарение на нейната зестра от няколко
къщи и малко състояние, съпругът й бил заможен човек в онова време
на бързо икономическо развитие. Джоана била проста, леко глуповата
жена, която успявала да игнорира постоянното пиянство и изневерите
на съпруга си. Раждането на шестото им дете влошило здравето й и тя
прекарала оставащите й дванайсет години живот на легло.

Хаарман и баща му непрекъснато се карали и заплашвали - бащата, че
ще изпрати Фриц в приют, а Фриц, че ще издаде баща си на полицията
за предполагаемото убийство на един машинист. Съюзявали се
единствено в името на някоя обща измама и за да се защитават един
друг в съда.

Още в детството си Хаарман показвал очебийни женствени (вероятно
травеститски) наклонности. Освен това обичал да всява страх и ужас у
околните. Забавлявал се да връзва сестрите си и често тропал по
прозорците посред нощ, плашейки семейството си с призраци и
върколаци. Детето било разглезено, но в същото време доста популярно
сред връстниците си.

Момчето не успяло да усвои шлосерската професия и било изпратено
във военно тренировъчно училище. Фриц бил добър гимнастик и
послушен войник, но скоро започнал да страда от епилептични
припадъци. Той напуснал лазарета през ноември 1895 г. и започнал
работа при баща си.

Младост

Докато мързела и безполезността на Хаарман продължавали,



неговото сексуално развитие бързо прогресирало. Започнал всекидневно
да посяга сексуално на деца и скоро срещу него заваляли обвинения.
Градският доктор обявил перверзника за невменяем и съдът го изпратил
в приют за душевно болни малко след 18-ия му рожден ден. Там
младежът преживял някаква травма, която се отразила на целия му
живот и го кара да каже по-късно: "Обесете ме, правете с мен каквото
искате, но само не ме връщайте в лудницата". Липсата на добра охрана
скоро позволила на пациента да избяга и Хаарман заминал за
Швейцария, където останал две години.

Той се върнал в Хановер на 20-годишна възраст и се оженил за едро,
хубаво момиче на име Ерна Льоверт. Бракът бил благословен от
родителите и на двамата, които се надявали, че той ще сложи край на
странните страсти на Фриц. Но Хаарман скоро изоставил момичето и
своето неродено дете, и отново постъпил в армията.

Той се вписвал добре в армията и се превърнал в отличен войник.
Хаарман по-късно описва този период като "най-щастливия в живота
си". Изминала една година без инциденти, но през октомври 1901 г.
Хаарман припаднал и бил изпратен във военна болница за четири
месеца. Там му поставили диагнозата "умствен дефицит" и бил
освободен от армията с пенсия по инвалидност.

Фриц отново се върнал при баща си, с когото подновил
дългогодишните битки. След едно скарване между тях избухнал бой и
старецът се опитал да го вкара в лудница, но градският лекар преценил,
че той страда единствено от "липса на морал".

Хаарман започнал да се занимава с обири и прекарал една трета от
следващите 20 години зад решетките.

След като излязъл от затвора през април 1918 г., Хаарман закратко се
появил в Берлин и после отново в Хановер. Скоро започнали
убийствата.

Смъртоносна комбинация

Хаарман започнал своята смъртоносна серия през септември 1918 г. в
периода, когато Германия страдала от икономическа криза и жесток
недостиг на храна. На 25 септември младият беглец Фридел Рот (17 г.)



изчезнал от дома си, но негов приятел съобщил на полицията, че
момчето за последен път е било видяно с Хаарман. Под натиска на
семейството на Рот детективите нахлули в апартамента на Фриц
Хаарман и го заварили в леглото с полуголо младо момче. Той получил
девет месеца затвор за развращаване на непълнолетен. Невероятно, но
тогава полицията не претърсила жилището му. Пет години по-късно
Хаарман признава, че "главата на убитото момче беше натикана зад
печката, увита във вестник".

Животът на убиеца се преобърнал драматично в края на 1919 г.,
когато се запознал с младия Ханс Гранс на гарата в Хановер. Дребният
крадец Ханс бил избягал от къщи и сега се изхранвал, продавайки стари
дрехи на гарата. Момчето предложило сексуалните си услуги на
открито хомосексуалния Хаарман срещу пари. Скоро между тях се
зародило приятелство и Ханс останал да живее с любовника си.
Връзката им била повече от сексуална и се крепяла на лудост и духовен
паразитизъм. Хаарман винаги включвал в безумните си идеи своя млад
съквартирант.

Хаарман излежал присъдата си от март до декември 1920 г. През това
време Гранс се препитавал чрез кражби из цяла Германия. Двамата се
събрали отново на Коледа и последвал период на безоблачно щастие,
който продължил до август 1921 г. Двамата крадци давали вид на добре
облечени, благоприлични джентълмени и спечелили уважението на
местните хора. Под тази маска изкарвали прехраната си чрез просия или
кражба на дрехи, които продавали.

В началото на 1922 г. те се преместили на улица "Нющрасе" №8.
Хаарман изкарвал добри пари; освен кражбите, получавал пенсия по
инвалидност и отскоро се бил превърнал в информатор на полицията.
Невероятно, но дрехите, които продавал или раздавал в цял Хановер, му
спечелили репутацията на благодетел на бедните. Всичко вървяло добре
до февруари 1923 г., когато Хаарман се заел да убива.

Убиецът задържал двама младежи в чакалнята на гарата в Хановер,
представяйки се за полицай. По-непривлекателното момче било
освободено, а Фриц Франк придружил фалшивия офицер до дома му.
Гранс се върнал неочаквано в жилището и заварил Хаарман с трупа на
момчето. Той шокирано изгледал любовника си и попитал: "Кога да се
върна?".



Царство на терора

През следващите няколко месеца Хаарман отнел живота на още 12
младежи. Набелязвал жертвите си на гарата,  предлагал им подслон или
работа, или ги задържал, представяйки се за полицай. Това се случвало
толкова често, че когато веднъж един социален работник попитал
пазача на гарата кой е Хаарман, човекът му отговорил: "Той е детектив".
Хаарман отвеждал момчетата в стаята си на ул. "Нющрасе" и ги убивал,
прегризвайки гърлото им, докато ги изнасилвал. След това разчленявал
телата им и продавал дрехите и месото им на черния пазар. Излишните
останки изхвърлял в река Лайне.

Една година по-късно, когато полицията конфискувала вещите на
убиеца, семействата на жертвите разпознали сред тях много предмети,
които Хаарман бил запазил като сувенири. Мнозина очевидци били
виждали Хаарман (и понякога Гранс) да говорят и да си тръгват с
жертвите. Но двамата мъже се ползвали с такова уважение, че никой не
съобщил за това в полицията. Хаарман дори имал безочието да отговори
на обява, която предлагала възнаграждение за информация. Появил се
на вратата на семейството, представяйки се за криминалист, и
впоследствие хората разказали, че се "смял истерично" през цялото
време.

Убийствата продължили необезпокоявано и в началото на 1924 г. Тъй
като жертвите му били главно бегълци, родителите им не съобщавали
веднага за тяхното изчезване. През това време Хаарман продавал
дрехите и месото им из цял Хановер. Веднъж един купувач отнесъл
парче месо в полицията, защото му се сторило, че е човешко.
Полицейският лаборант недвусмислено заявил, че това е свинско месо.

Изчезването на Ерик де Врис на 14 юни 1924 г. сложило край на
царството на убиеца. Хаарман предложил на момчето цигара и го
поканил у дома си. По онова време полицията предполагала, че
жертвите на убиеца са около 27 момчета, убити в продължение на 16
месеца.

Въпреки мащабната операция за залавянето му, убиецът все още бил
на свобода и Хановер бил на прага на граждански бунт.



Затвор

През май и юни Фриц Хаарман бил разследван нееднократно, заедно
с останалите сексуални насилници в града, но полицията не успявала да
докаже нищо със сигурност. Междувременно, пресата публикувала
подробности за намерените черепи с надеждата, че това ще доведе до
някакви следи.

Полицията решила да предприеме специална стратегия: тъй като
Хаарман познавал местните полицаи, властите извикали двама
служители от Берлин, които да се престорят на бездомници на гарата.
Но невероятният късмет на убиеца и този път им изиграл лоша шега. Те
заварили Фриц да се кара с 15-годишния Карл Фром - момче, което било
прекарало няколко дни в апартамента му. Момчето се държало особено
безочливо и високомерно и Хаарман имал дързостта да го предаде на
железопътната полиция, заявявайки, че то пътува с фалшиви документи.
Когато се озовал в полицейския участък, Фром обърнал нещата и
заявил, че Хаарман го е подлагал на сексуален тормоз. Това било
достатъчна причина за властите, за да задържат Хаарман.

Впоследствие убиецът твърдял, че е предал Фром на властите, защото
знаел, че няма да издържи на изкушението още дълго и ще убие
момчето. Ако това негово твърдение е вярно, то Хаарман за първи път
проявявал някакви морални скрупули, които в крайна сметка довели до
неговото падение.

Доказателствата срещу него обаче не били никак солидни. В дома му
били открити много от дрехите на изчезналите деца, но нищо не
уличивало Хаарман пряко в смъртта им. Той обяснил, че облеклата са
попаднали в него покрай бизнеса му с дрехи. По стените на жилището
му имало следи от кръв, но той ги обяснил с търговията си с месо, което
естествено не било човешко. Признал, че е имал сексуални отношения с
някои от момчетата, но отрекъл да знае къде са те сега и защо по
дрехите им има следи от кръв.

Заподозреният показал завидно умение да избягва неудобните
въпроси и да отлага разпитите. Хаарман бил лукав човек и, разбирайки
доста потайната същност на хомосексуализма по онова време, осъзнавал
много ясно, че полицията едва ще може да измъкне уличаващи



доказателства от жертвите му или техните семейства.

Открития и признания

Една от жертвите на Хаарман било момче на име Роберт Вицел,
чийто родители постоянно обсаждали полицията с въпроси, откакто
синът им изчезнал на 26 април 1924 г. Когато първите черепи били
намерени година по-късно, г-н Вицел бил извикан да идентифицира
един от тях, чиято неправилна челюстна кост приличала на тази на сина
му. В нощта на изчезването си Роберт бил посетил местния цирк заедно
с най-добрия си приятел - закачливият и женствен Фриц Кахлмайер.
Кахлмайер разказал, че някакъв "полицай от гарата" ги бил довел в
цирка. В апартамента на убиеца били открити дрехите на Вицел, но
Хаарман не си признавал за убийството му.

Пробивът дошъл, когато в полицейския участък влязла една двойка и
минала покрай семейство Вицел, които седели пред кабинета на
началника. Г-жа Вицел незабавно разпознала сакото на мъжа и го
попитала от къде се е сдобил с него. Мъжът й казал, че е купил дрехата
от Хаарман и дори извадил от панталоните си карта за самоличност на
името на Вицел. Жената, която го придружавала, била хазяйката на
Хаарман, г-жа Енгел, която дошла в полицията, за да провери неговата
военна пенсия.

Затворникът бил подложен на безкрайни и безмилостни разпити.
След седем дни на маниакална ярост и емоционални сривове Хаарман
най-сетне се пречупил и поискал да направи пълни самопризнания.

Убиецът повел полицията и съдебните служители на мъртвешка
обиколка из Хановер. Показал им части от трупове, скрити в храсти,
кости, хвърлени в езерото и скелети, скрити из целия град. Все повече
хора се свързвали с полицията, разказвайки, че са купували дрехи или
месо от Хаарман и Гран, и доказателствата се трупали.

Характерът на Хаарман също се променил през това време. Сега той
се отворил към следователите и показал услужливата, детинска и често
сакрастична страна от своята личност. Изглежда чувствал облекчение,
че най-накрая може да свали огромното бреме от плещите си, и да
разкаже за тъмнината и страховете на своя анормален сексуален живот.



Ханс Гранс бил арестуван на 8 юли и двамата мъже се срещали на
няколко пъти преди началото на процесите им. В тези случаи Хаарман
винаги изглеждал нервен, докато Гранс бил напълно безразличен към
случващото се около него. Хаарман останал в затвора до 16 август, след
което бил изпратен в Гьотинген за психиатрична оценка. Процесът
срещу него започнал на 4 декември 1924 г.

Делото

Процесът продължил 14 дни и на него се явили почти 200 свидетели.
Хаарман бил обвинен, че е убил умишлено и преднамерено 27 момчета,
в периода от септември 1918 до юни 1924 г.

Хаарман настоял да се защитава сам, показвайки пълно безгрижие.
Често най-безотговорно прекъсвал заседанията. В един момент попитал
с възмущение защо в залата има толкова много жени, а съдията му
отговорил едва ли не извинително, че няма право да ги изгони.

Наблюдателите обаче възприемали наивната комбинация от факти и
измислици на Хаарман за освежаваща, в сравнение със сухите речи на
юристите и лицемерието на властите. Той заявил на съдебните
заседатели: "Не се бавете. Искам да прекарам Коледа с мама на небето".
Забавлявал се по време на заседанията и дори успявал нееднократно да
разсмива публиката.

В пълна негова противоположност, обвиненият в подстрекателство
към две убийства Ханс Гранс показвал твърд и непоклатим характер.
Съдебните заседатели искрено вярвали, че той е по-опасният от двамата.
Гранс се бил фокусирал изцяло върху самосъхранението си, което му
изиграло лоша шега, понеже Хаарман концентрирал върху него своето
желание за отмъщение. Искал да го повлече със себе си в отвъдното.
Затова Фриц измислил разни невероятни и напълно неточни обвинения
в убийство срещу своя партньор, на които съдът напълно повярвал.
След като постигнал целта си да не умре сам, Хаарман се успокоил и
оставил Гранс да говори.

Най-смразяващият разказ обаче дошъл, когато Хаарман се изправил
на свидетелската скамейка, за да опише с най-живописни подробности
своя метод на убийство.



"Никога не съм имал намерение да наранявам тези младежи, но знаех,
че нещо ще се случи и това ме натъжаваше... Хвърлях се върху тях и
прегризвах адамовата им ябълка, като ги изнасилвах в същото време".

Хаарман разказал за вината, която чувствал в този момент. Той
редовно колабирал върху мъртвото тяло и покривал лицето му с плат, за
да "не го гледа".

"Правех два разреза на стомаха и слагах вътрешностите в кофа, след
това изцеждах кръвта и чупех костите. Така можех да стигна до сърцето,
белите дробове и бъбреците, които нарязвах и слагах в кофата. Свалях
плътта от костите и ги прибирах в мушамена торба. Трябваха ми пет-
шест тура, за да изхвърля всичко в реката или в тоалетната. Винаги съм
мразел да го правя, но не можех да спра - страстта ми беше много по-
силна от отвращението ми към рязането и кълцането".

Той разбивал черепите на парчета и ги хвърлял в реката или в
мочурището, а дрехите раздавал или продавал. Отрекъл да е убивал
някои от момчетата - например Херман Волф, чиято снимка била
показана на Хаарман и той казал, че момчето изглежда твърде зле
облечено, грозно и мръсно, за да го заинтересува.

Убиецът непрестанно заявявал, че е бил вдъхновяван от красотата и
чувствеността, а не от секса или изгодата. Според него е по-лесно да
убиеш някого, когото обичаш - по този начин му даряваш мир.

"Често, след като извършвах убийство, се молех да бъда изпратен в
клиника, но не в лудница. Ако Гранс ме обичаше, щеше да ме спаси.
Вярвайте ми, не съм болен - просто понякога имам странни хрумвания.
Искам да бъда обезглавен. Всичко ще свърши бързо и след това ще
настъпи спокойствие".

Краят?

На 19 декември 1924 г. Хаарман получил 24 смъртни присъди, а
Гранс една. След обявяването на присъдата му Хаарман заявил:

"Искам да бъда екзекутиран на пазара. На надгробната ми плоча
трябва да бъде написано: "Тук лежи масовият убиец Хаарман"".

Съдът не уважил нито едно от исканията му и Фриц Хаарман бил
надлежно обезглавен зад стените на затвора в Хановер. Гранс се опитал



да обжалва, но смъртната му присъда била потвърдена.
Но историята има още един неочакван обрат. Един човек намерил на

улицата писмо, адресирано до Алберт Гранс, бащата на осъдения на
смърт съучастник на Хаарман. Човекът доставил писмото до адреса, а
бащата на Гранс го предал на властите.

Писмото, написано от Хаарман,  обобщавало връзката между него и
Гранс, и най-важното, обявявало младия човек за невинен.

"Ханс Гранс бе осъден несправедливо по вина на полицията и защото
исках отмъщение... Поставете се на мястото на Гранс: той ще постави
под съмнение съществуването на Бог и правосъдието заради мен... Нека
Ханс Гранс ми прости за моята отмъстителност".

След екзекуцията на двамата мъже било открито още едно писмо на
Хаарман, което обяснявало действията му единствено като опит да си
отмъсти на полицията:

"Вие няма да ме убиете; аз ще се върна - да, ще бъда сред вас до края
на света. И сега вие самите станахте убийци. Трябва да знаете: Ханс
Гранс бе невинен! Е? Как е съвестта ви сега?".

След екзекуцията главата на Хаарман била запазена от учените, които
искали да изследват строежа на мозъка му. Медицинското училище
„Гьотинген“ я съхранява във формалин цели 89 години, преди да бъде
кремирана през 2013-а.
 



Патрик Уейн Карни: Убийствата в торби
Патрик Карни познавал само един начин, по който да облекчи своя

потискан бяс. Тръгвал на лов. Той качвал жертвите си на стоп или ги
намирал в гей-баровете. Щом останел насаме с труповете им, ги
разсъбличал и правел секс с тях. След това прилежно разфасовал своите
жертви и старателно пакетирал останките им в торби за боклук. В
момента, в който се отървавал от торбите, Карни чувствал огромно
облекчение, задоволство от добре свършената работа и невероятен
прилив на мощ.
 



Изчезва тийнейджър

В около 17:30 ч в неделя на 13 март 1977 г. хомосексуалистът Джон
Ламей (17 г.) казал на свой приятел, че отива в Редондо Бийч, за да се
види с човек на име Дейв, когото бил срещнал във фитнеса. Когато
Джон не се прибрал у дома вечерта и на следващия ден, неговата
изпаднала в истерия майка се обадила в полицията в Ел Сегундо,
убедена, че нещо лошо се е случило със сина й. Той никога не отсъствал
задълго на своя глава без да предупреди родителите си.

Полицията решила, че това е поредният избягал от къщи тийнейджър.
На 18 март останките на Джон Ламей били открити край

магистралата южно от Корона. Той бил внимателно разфасован, частите
на тялото му измити, източени от кръвта и прилежно подредени в пет
индустриални торби за боклук. Всяка торба била старателно запечатана
с тиксо, като три от чувалите били натикани в 300-литров бензинов
варел, а останалите подредени на земята около него. Главата на момчето
липсвала, но останките на Джон Ламей били идентифицирани по
рожденния му белег.

Лесна млада плячка

Седемдесетте години на XX век били трудно време за младите хора и
особено за хомосексуалистите. Епидемията от СПИН все още не се
смятала за сериозна заплаха. Популярността на баровете за гейове и
анонимния секс по паркове, обществени тоалетни и купони били в
зенита си. Младежите се обявявали открито за хомосексуални наляво и
надясно и най-накрая започвали да се възползват от свободата, която
считали за свое изконно право.

В навечерието на 60-те - годините на "свободната любов" - младите
хора се насочили масово към Калифорния. Хомосексуалните младежи
били привлечени към слънчевия щат, като мюсюлманите към Мека.
Неразбраните тийнейджъри бягали от назадничавите си родители и
пътували на стоп към обетованата земя.

Не винаги намирали онова, което търсели. Много от тях свършвали



като мъжки проститутки, опитвайки се да оцелеят. През 70-те и
началото на 80-те години над сто млади стопаджии така и не оживели,
за да разкажат за пътуването си до Калифорния.

Те били млади, красиви и в повечето случаи, много отчаяни. Гейовете
се оказвали извънредно лесна плячка.

Хищници в действие

Стопирането никога не е било сигурен начин за пътуване, но през 70-
те години качването в колата на непознат се случвало с ужасяваща
честота. Хищниците обикаляли магистралите и посещавали баровете,
надявайки се да попаднат на млади момчета, изпаднали в удобна степен
на алкохолно опиянение. Понякога търсели пари, друг път бърз,
анонимен секс, а някои от тях просто искали да изкарат безсилието и
гнева си върху нищо неподозиращ младеж.

Макар хомосексуалистите да съставляват едва около 5 процента от
серийните убийци, те са по-склонни към "прекаляване в убийството",
изразяващо се в екстремни степени на изтезания, осакатяване и
разчленяване на жертвите. Гейовете са и най-профилните серийни
убийци.

Каква е причината хомосексуалните серийни убийци като група да са
изключително садистични е интересен въпрос. Една от причините със
сигурност е преобладаващата хомофобия в обществото, заради която
много хомосексуалисти израстват с дълбоко насадено чувство за
ненавист към себеподобните и към самите себе си. Когато тези чувства
се комбинират с психопатологията на един сериен убиец, резултатите
могат да бъдат особено страховити.

Патрик Карни и Дейвид Хил

Патрик Уейн Карни е роден в Тексас през 1940 г. и е най-малкото от
трите момчета в семейството му. Той бил слаб, срамежлив и болнав -
качества, превръщащи го в лесна мишена за училищните побойници.

Още на 8 години Карни знаел, че един ден ще убива хора. Като
тийнейджър вече ежедневно фантазирал за убийства. Фантазиите му



били изключително детайлни.
След това започнал да ги осъществява. Поставил началото в средата

на 60-те години в Тихуана и Сан Диего. Карни намирал гейове по
баровете, автобусните спирки и сборищата на хомосексуалисти,
предлагайки им да свършат бързо в храстите. Те били лесни за
намиране, лесни за убиване, а телата им лесни за изхвърляне в
пустинята.

В социалния си живот обаче Карни изглеждал напълно нормален. Той
служил известно време в армията и дори сключил краткотраен брак.
Нито една от тези ситуации не му допаднала.

През 1962 г. Карни се запознал с женения ветеран от армията Дейвид
Дъглас Хил. Високият 1,88 м Хил се присъединил към армията през
1960 г., но бързо бил уволнен, след като му поставили диагнозата
личностно разтройство. Той се върнал в родния си град Лъбок и се
оженил за ученическата си любов, но бракът му не продължил дълго.
Когато срещнал Карни, Хил се развел със съпругата си и през 1967 г.
заминал за Калифорния заедно с него. Патрик си намерил хубава работа
като летателен инженер в "Хюс Еъркрафт", а Дейвид останал у дома, за
да се грижи за къщата.

Макар да се влюбили от пръв поглед, десетгодишният им съвместен
живот бил бурен и объркан. Хил често изхвърчал от къщата и прекарвал
по няколко нощи у приятели, или се впускал в безразборен секс за една
нощ, воден от гняв и желание за отмъщение. Понякога отивал чак в
родния си град Лъбок, но винаги се връщал.

Когато Хил изчезвал, гневът и безсилието на Карни достигали
точката на кипене. Той познавал само един начин, по който да облекчи
своя потискан бяс.

Гняв в действие

Когато Хил напускал дома им след някое от техните скарвания,
Карни тръгвал на лов. Скачал в своя фолксваген и тръгвал да търси
стопаджии или младежи в гей-баровете. Поради крехкото си
телосложение, той бил изнамерил съвършен метод за подчиняване на
жертвите си: застрелвал ги в главата без предупреждение с пистолет .22



калибър .
След това обикалял наоколо, докато открие достатъчно подходящо и

усамотено място, където да облекчи нуждите си, да изпусне гнева си и
да разгърне своята мощ.

Щом останел насаме с труповете на жертвите си, той ги разсъбличал
и правел секс с тях. След това с удоволствие посягал към ножовката и
нарязвал телата им на парчета. Ако бил у дома си, правел това в банята,
взискателно измивайки всички части на трупа и източвайки кръвта им,
за да предотврати вмирисването. Не оставял отпечатъци от пръсти в
засъхналата кръв.

Той бил научил всичко това от внимателното изучаване на
престъпленията на Дийн Корл, който убива 17 млади момчета в Хюстън,
увива ги в торби за боклук и ги погребва. Карни събирал изрезки от
вестниците за неговите убийства и мъчения, на които бил сложен край,
когато Корл бил застрелян със собственото му оръжие от негов
съучастник.

Повечето от жертвите напомняли на Карни за момчетата, тормозили
го през годините: руси и арогантни. Понякога след като ги убивал и
правел секс с труповете им, пребивал мъртвите им тела.

Убийствени времена

Патрик Карни не е единственият убиец на млади хора в Южна
Калифорния по онова време. Хилсайдските удушвачи - Анджело Буоно
и неговият еднакво психопатичен братовчед Кенет Бианки - действали в
същия район и по същото време, отвличайки, измъчвайки и удушавайки
млади момичета, чийто тела след това захвърляли където им падне.
Прочутият, но все още неизвестен тогава Зодиак се подигравал с
полицията и всявал терор с безразборните си убийства. Убийците Зебра
покосявали случайни хора с мачете в Сан Франциско, а по-близо до
дома Ранди Крафт се доказвал като един от най-умопомрачените
убийци на гейове на всички времена, благодарение на своите
неописуеми и садистични методи за мъчение. Уилям Бонин и неговият
партньор Върнър Бътс също извършвали ужасяващо зловещи убийства
на хомосексуалисти, чийто останки захвърляли край магистралите.



Не е чудно защо полицията била объркана. Не знаели с колко
серийни убийци си имат работа и нямали представа колко от тях биха
могли да са имитатори.

Но с увеличаването на телата забелязали някои очевидни разлики в
методите на действие. Единият от убийците, впоследствие
идентифициран като Ранди Крафт, рутинно подбирал стопаджии,
гейове, моряци и всеки друг, който му хванел окото. След това ги
упоявал, изтезавал ги с часове и накрая ги кастрирал и завирал каквото
му е под ръка - дръжка от метла, клон от дърво, прът, собствените
гениталии на жертвата - в ректума им. Обикновено правел това, докато
жертвата му е все още жива и пищяща.

Уилям Бонин удушавал жертвите си с въже или тениска преди да
изнасили труповете и да захвърли телата им край пътя.

Но един убиец изпъквал сред останалите, прилежно разчленявайки
своите жертви и старателно пакетирайки ги в торби за боклук. Пресата
нарекла случаите "Убийствата в торби за боклук". Ченгетата от отдел
"Убийства" наричали убийствата помежду си с кодовото име "Педали в
торба".

Примката се затяга

Джон Ламей бил казал на своя приятел, че отива да се срещне с някой
си Дейв в Редондо Бийч. Полицията направила проверка на гейските
сборища и бързо попаднала на човек със същото име, който често
посещавал баните за хомосексуалисти. Скоро полицаите чукали на
вратата на скромния дом на Карни и Хил.

Карни и Хил ги поканили вътре, излъчвайки пълно спокойствие, и
изразили загриженост към съдбата на изчезналото момче. Детективите
си позволили да вземат няколко влакна от килима, тъй като такива
влакна били открити по тиксото, с което били запечатани торбите за
боклук.

Веднага след напускането на полицията Карни унищожил всичките
изрезки, които събирал за Дийн Корл.

Скоро полицията се върнала и поискала да вземе проби от пубисните
косми на Карни и Хил, както и косми от кучето им. Двамата оказали



пълно съдействие.
Всички влакна и косми съвпаднали с уликите, открити по тялото на

Ламей.
Но когато полицията се върнала отново, този път със заповед за

обиск, влюбената двойка била изчезнала.
Полицаите намерили в къщата ножовка с добре почистено острие, но

по ъглите на зъбците били открити малки парченца от плът и следи от
кръв. Плътта и кръвта на Джон Ламей. Открили остатъчна кръв из
цялата баня, която била невидима за невъоръжено око, но ясно се
виждала с подходящото оборудване.  В къщата било открито и
познатото вече тиксо, а обискът в кабинета на Карни в "Хюс Еъркрафт"
разкрил същите торби за боклук, които били използвани вероятно в
около двадесет убийства.

Властите разпространили плакати на издирваните за убийство Карни
и Хил.

Странно признание

Щом усетили, че положението става напечено, Карни и Хил избягали
в Ел Пасо, Тексас, но животът в нелегалност не бил за тях. Ченгетата
знаели кои са и как изглеждат. По повеление на роднините им, двамата
се върнали в Калифорния и на 1 юли 1977 г. влезли в шерифското
управление на окръг Ривърсайд, посочили към плаката "Издирват се" с
техните физиономии и казали: "Това сме ние".

Те били задържани по подозрение в две убийства и щели да бъдат
разпитвани във връзка с още шест.

Двамата се явили пред съда във връзка с двете обвинения и им била
определена гаранция в размер на 500 000 долара за всеки.

Карни оказал пълно съдействие на полицията. Казал, че убийствата
го "въодушевляват и го карат да се чувства могъщ". Мисълта за мъчения
и убийства го възбуждала сексуално. Детективите го разпитвали и за
убийства, които не бил извършил - като например тези на Ранди Крафт.
Когато му задали въпроса защо е упоявал жертвите си и е завирал
предмети в тях, той ги изгледал с неразбиращ поглед. Те обаче
настоявали да разберат дали Карни е поставял нещо друго, освен пениса



си, в ректумите на жертви си.
Карни им казал, че е използвал хавлиени кърпи, за да опази банята си

чиста, докато разчленявал телата. Надявайки се да му лепне и други
неразкрити магистрални мистерии, полицията продължавала да
настоява: "Какво ще кажеш за мъченията? Харесва ли ти да завираш
разни неща в задниците им?". Карни най-сетне проумял какво става и
поклатил глава: "Аз не съм "Дървения кол"" - казал той. Разбирал много
добре какво целят детективите, но побиването на кол, удушаването и
измъчването на жертви не било в негов стил. Куршумът в главата е къде
по чиста работа.

Карни изглеждал обиден от факта, че го бъркат с Ранди Крафт.

Ужасяващи подробности

Разследването на "Убийствата в торби" започнало официално на 13
април 1975 г., когато било открито тялото на 21-годишния Албърт
Ривера, захвърлено в торба за боклук край магистрала 74.

Но според Карни убийствата били започнали много по-рано, в
средата на 60-те години в Тихуана и Сан Диего.

Той отвел полицията на мястото, където бил погребал една от
първите си жертви, известна само като Джордж, зад апартамента му в
Кълвър Сити. Жертвата била убита около Коледа на 1968 г. Полицията
разкопала мястото и се натъкнала на скелет с куршум в черепа.

След убийството на Джордж Карни изпаднал в параноя и се кротнал
за повече от година. Никой не дошъл да чука на вратата му и в крайна
сметка осъзнал, че убийството му се е разминало.

Съседка на хомосексуалната двойка разказала, че понякога й се
струвало, че чува изстрели, но нямала представа, че идват от
апартамента на Карни и Хил.

След ареста си Карни писал писма до полицията, в които описвал с
подробности престъпленията си, имената на жертвите си и
местонахождението на телата им. В деня, в който била открита 13-ата
жертва на Хилсайдските удушвачи, срещу Карни били подвигнати 18
обвинения в убийство.

Какво се случило с Джон Ламей? Хил не си бил у дома, когато



младият любовник на Карни пристигнал. Патрик поканил момчето да
гледат телевизия и без никакво предупреждение го застрелял в тила. По-
късно изхвърлил тялото му в пустинята. Карни обичал да използва
пустинята. Дивите животни и насекомите премахвали уликите бързо и
експедитивно. "Нещата изчезват много бързо в пустинята" - казал той на
полицаите. - "Ако оставите някое малко животинче върху мравуняк, то
ще изчезне пред очите ви за минути".

Веднъж Карни спукал гума на път към пустинята, където щял да се
отърве от поредното тяло. Когато открил, че резервната му гума също е
спукана, трябвало да се обади на Пътна помощ, която задърпала колата
му до най-близкия сервиз. Карни стоял, леейки гъста притеснена пот,
докато монтьорът поправял гумата му. Никой не го попитал какво има в
торбите за боклук на задната седалка, които съдържали ръце, крака,
гръден кош и малко черва.

Друг път забравил ключовете вътре в колата си, докато оглеждал
мястото, на което смятал да изхвърли поредния труп. Отнело му часове
да отвори вратата на колата с помощта на закачалка, нервно озъртайки
се през рамо. На задната седалка и този път имало прясно напълнени с
човешки останки торби.

В момента, в който се отървавал от торбите, Карни чувствал огромен
прилив на облекчение, задоволство от добре свършената работа и мощ.

Правосъдие

След като изслушало доказателствения материал срещу Дейвид Хил,
Голямото жури на окръг Ривърсайд отказало да повдигне обвинения
срещу него. Хил напуснал Калифорния и се върнал в родния си Лъбок.

Карни казал, че Хил не е знаел нищо за убийствата. Той ги извършвал
винаги в негово отсъствие.

Действайки в разрез със съветите на адвоката си, Карни пледирал за
виновен. Той получил 21 доживотни присъди, като според полицията е
извършил поне 22 убийства.

Ако може да се вярва на признанията му, той е убил и две деца, на
възраст 5 и 8 години, както и още четири жертви, чиито тела никога не
са открити. Поне седем от жертвите му остават неидентифицирани до



ден днешен.
Днес Патрик Карни изживява присъдите си в Калифорния. Той пише

есета, някои от които са публикувани.
"Убийствата в торби" се смятат за едни от най-ужасните

престъпления на XX век. "Подвизите" на Карни го нареждат до имената
на прочути серийни убийци от ранга на Джери Брудос, Тед Бънди,
Джефри Дамър и Джон Уейн Гейси.
 



Адолфо Констанцо: Вещера от Матаморос
Адолфо Констанцо успява да убеди десетки от своите последователи,

че неговата специална черна магия ще ги защити от враговете им. В
редиците на неговия зловещ култ попадат някои от най-влиятелните
наркодилъри в Мексико, които разчитали на неговите човешки
жертвоприношения за процъфтяването на бизнеса си. Успехът на
ритуалите на Констанцо зависел от степента на агония на жертвите му.
"Те трябва да умират с писъци" - казвал той на своето паство.
 



Пролетна ваканция

Мексиканското градче Матаморос - разположено през река Рио
Гранде, на крачка от Браунсвил, щата Тексас - е популярно ваканционно
място за американските студенти още от 30-те години на XX в. То е
типичното гранично поселище, с всичките му плюсове и минуси:
проституция и секс шоута, изобилие от алкохол и наркотици, бедстваща
мизерия и престъпност. Всяка пролет около 250 000 студенти от
Браунсвил се изсипват в Матаморос след изпитите си, за да полудуват
на воля на чужда земя. Онези, пристигнали там през март 1989 г., не
знаели, че в града вече се разследват изчезванията на 60 души от Нова
година насам. А дори и да знаели, това едва ли щяло да ги спре.

Един от купонджиите бил студентът по медицина от Университета в
Тексас Марк Килрой. Неговите приятели изгубили следите му в ранното
утро на 14 март 1989 г. и съобщили за изчезването му в полицията на
следващия ден. За разлика от останалите случаи, Килрой бил младеж с
връзки. Неговият чичо бил служител в американската митница. Това
става предпоставка за разгорещено издирване и обявяване на награда в
размер на 15 000 долара за всякаква информация относно
местонахождението на Килрой и ареста на неговите похитители.
Американските власти следели отблизо случая, а полицията в
Матаморос разпитала 127 известни престъпници - процес, в който често
били употребявани тояги и газирана вода с чили сос, която полицаите
сипвали в ноздрите на заподозрените.

Всичко било напразно.
Точно по същото време мексиканските власти били заети с една от

периодичните си кампании срещу трафика на наркотици, изразяващи се
в издигането на пътни блокади и претърсването на граничните райони
за невнимателни контрабандисти. Операциите обикновено се планирали
така, че да оставят богатите наркобосове недокоснати и да засегнат
единствено дребните риби в техните организации.

Една от тези дребни риби бил добре известният в Матаморос
Серафин Хернандез Гарсия младши. Двадесетгодишният младеж бил
племенник и лакей на местния наркобарон Елио Хернандез Ривера. На 1



април 1989 г. Серафин минал без да спре през една от полицейските
блокади на магистралата извън Матаморос. Полицаите го подгонили, но
той сякаш не ги забелязал и ги отвел до едно запуснато ранчо наблизо.
Бързият обиск на имота донесъл следи от марихуана и разни окултни
принадлежности. Осем дни по-късно полицията се върнала на мястото и
арестувала Серафин Хернандез и още един наркодилър, на име Давид
Серна Валдез. Двамата се държали изключително спокойно и дори
предизвикателно. Заявили, че полицията не може да ги задържи, защото
са "защитени" от някаква сила, стояща над всякакви човешки закони.

Все пак двамата останали зад решетките, докато детективите
разпитвали пазача на ранчото. Той с готовност им споделил имената на
останалите членове на нарко дружинката на Хернандез, които често
посещавали ранчото, известно като "Санта Елена". Друг еднократен
посетител бил не кой да е, а изчезналият студент Марк Килрой, когото
пазачът разпознал на снимка. Серафин Хернандез свободно признал за
участието си в отвличането и убийството на Килрой - едно от многото,
извършени през изминалата година в ранчо "Санта Елена". Убийствата
били човешки жертвоприношения, обяснил той, изпълнени, за да
осигурят окултна протекция за най-различни наркодилъри. "Това е
нашата религия" - казал Хернандез. - "Нашето вуду".

Хернандез назовал името на лидера на култа - Адолфо де Хесус
Констанцо с прякор Ел Падрино (Кръстника), майстор в практикуването
на африканската магия, наречена "пало майомбе". Констанцо бил този,
който заповядвал убийствата. Освен това Ел Падрино изтезавал и
изнасилвал жертвите си, предимно мъже, преди да бъдат убити, след
което изваждал органите им, за да ги свари в ритуалния си казан.

Полицията се върнала в ранчото заедно с Хернандез. Той с готовност
им посочил частното гробище на култа и собственоръчно изровил с
лопата първото от 12-те тела, погребани в спретната редичка. Всички
жертви били мъже. Някои от тях били застреляни от упор, а други
посечени с мачете. Едно от телата било на Марк Килрой. Черепът му
бил отворен, а мозъкът му липсвал. В близката барака детективите
открили пълно с кръв котле от ковано желязо, наречено "нганга",
животински останки и 28 пръчки - "палосите" на "пало майомбе", с
чиято помощ последователите на Констанцо общували с духовете от
отвъдното. Мозъкът на Марк Килрой бил открит да плува в съд, пълен с



паяци, скорпиони и други неописуеми неща.
Сега полицията знаела, че си има работа с луд човек - богат при това,

заобиколен от лукави и добре въоръжени последователи. Единственото
нещо, което не знаели за Адолфо Констанцо, било къде да го намерят.

Чиракът на магьосника

Роден в Маями на 1 ноември 1962 г. Адолфо де Хесус Констанцо е
син на 15-годишна кубинска имигрантка и първото от трите й деца от
различни бащи. Когато бил на шест месеца, неговата майка Делия
Аурора Гонзалес завела сина си да бъде благословен от един хаитянски
жрец на "пало майомбе", който й казал, че детето е "избраният" и е
"предопределено за огромна власт". Адолфо бил все още бебе, когато
майка му се преместила в Сан Хуан в Пуерто Рико и макар да бил
покръстен като католик, истинската вяра на семейството му била пазена
в дълбока тайна. Гонзалес изповядвала "пало майомбе" и предала вярата
и на сина си, доверявайки неговото магическо образование на жреците в
Сан Хуан и близкото Хаити. През 1972 г. семейството се преместило в
Маями за постоянно и Адолфо станал чирак на един хаитянски жрец в
Малка Хавана.

Неговата майка, от друга страна, била хронична престъпничка с 30
ареста зад гърба й по най-различни обвинения, като нахлуване в частна
собственост, кражба в магазини, измама с чекове, кражба на кола и
изоставяне на дете. Но винаги се измъквала с условна присъда,
отдавайки късмета си на своята мистична религия. Тя оставила редица
от къщи под наем в Маями разбити, окървавени и осеяни с остатъците
от принесени в жертва животни. Съседите шушукали, че Делия е
вещица, а онези които я ядосвали, намирали на прага си обезглавени
пилета или кози.

Като тийнейджър Констанцо тръгнал по стъпките на майка си,
обикаляйки гей баровете в Маями и впускайки се в дребни
престъпления. Той бил лош ученик и завършил почти последен по успех
в гимназията.

Неговите интереси били насочени другаде - да научи тайнствата на
вещерството от своя ментор. Заедно ограбвали гробове, за да си набавят



съставки за казана на жреца и поливали с кръв вуду кукли, за да
прокълнат враговете си. Пало Майомбе е една аморална религия, която
не различава "бяла" от "черна" магия, и всеки, който я практикува,
трябва сам да избере пътя си без предразсъдъци. Наркодилърите често
се обръщат към жреците й, за да защитят незаконните си занимания, но
кръстникът на Констанцо дал един строг съвет на своето протеже:

"Нека неверниците сами се погубят с наркотиците. Ние ще спечелим
от тяхната глупост".

Според майка му през 1976 г. Констанцо започнал да проявява
свръхестествени способности, предсказвайки бъдещи събития с
удивителна точност. Месеци преди Джон Хинкли да извърши атентата
над президента Роналд Рейгън през 1981 г., Констанцо уж предрекъл
събитието и заявил, че Рейгън ще оцелее от раните си. Той обаче не
успявал толкова успешно да предскаже собственото си бъдеще, което
включвало два ареста за кражба от магазини през 1981 г.

В началото на 1983 г. Констанцо си избрал светец покровител,
давайки обет към Кадиемпембе - Сатаната в неговата религия. С
благословията на кръстника си започнал да боготвори злото за
собствена изгода. Последното му изпитание се изразявало в ритуално
порязване, при което неговият ментор издълбал с ножа си мистични
символи в плътта на Констанцо.

"Душата ми е мъртва" - заявил той в края на церемонията. - "Аз
нямам бог".

Чиракът бил готов да стане водач.

Кървави ритуали

През 1983 г. Констанцо заминава за Мексико Сити, където
предсказвал бъдещето с карти Таро в скандалния квартал на града Зона
Роса - популярен район за проститутките. Преди да се върне в Маями
Констанцо вербувал първите си мексикански последователи, сред които
Мартин Куинтана Родригез, хомосексуалният екстрасенс Хорхе Монтес
и Омар Ореа Очоа, който бил обсебен от окултното още на 15-годишна
възраст. В бърза последователност прелъстил Куинтана и Ореа,
обявявайки ги за свои "мъж" и "жена", в зависимост от моментното му



романтично настроение.
В средата на 1984 г. Констанцо се премества за постоянно в Мексико

Сити, в търсене на "нови хоризонти". Живеел в странно трио с Куинтана
и Ореа и с нарастването на репутацията му започнал да събира нови
последователи из целия град. Знаело се, че може да чете бъдещето и
предлагал ритуални "пречиствания" на онези, които вярвали, че
враговете им са ги прокълнали. Разбира се, всичко това струвало пари, а
журналите на Констанцо, открити след смъртта му, документират 31
редовни клиенти, някои от които плащали по 4 500 долара за единична
церемония. Констанцо създал меню, предлагащо животни за
жертвоприношение, като петлите вървели по 6 долара на глава, козите
по 30, боа удушвач по 450, възрастни зебри по 1 100 и африкански
лъвчета по 3 100 всяко.

Верен на ученията на своя ментор, Констанцо омаял богатите
наркодилъри, помагайки им да организират доставките и срещите си на
базата на неговите предсказания. За определена цена правел гангстерите
и техните бодигарди невидими за полицията и непробиваеми за
куршумите. Всичко това били пълни глупости, разбира се, но дилърите
със селско потекло му вярвали с лекота. Според тефтерите на
Констанцо, един дилър от Мексико Сити бил плащал за магическите му
услуги в продължение на три години, като сумата възлизала на 40 000
долара.

За тези пари клиентите искали да видят шоу, а Констанцо не искал да
ядосва мъже, въоръжени с Узи и возещи се в бронирани лимузини. До
средата на 1985 г. той вече имал стабилна практика и правел набези в
гробищата, за да събира човешки кости за кървавите си ритуали.
Мистерията, която се носела около него, била достатъчна, за да
привлече хора от най-различни прослойки на мексиканското общество,
сред които лекар, спекулант с недвижими имоти, модни модели и
няколко травестити.

Може би най-особеният аспект от новата кариера на Констанцо е
привлекателната сила, която упражнявал върху висши полицейски
служители. Поне четирима членове на Федералната съдебна полиция се
присъединяват към неговия култ в Мексико Сити: един от тях, Салвадор
Гарсия Аларкон, ръководел операциите за наркотици; втори -
Флорентино Вентура Гутиерес, оглавявал мексиканския клон на



Интерпол. В страна, в която корупцията обхваща всички нива на
държавния апарат и федералните агенти играят ролята на охранители на
наркобароните, подкупите не са нещо необичайно, но предаността на
последователите на Констанцо изглежда се влияела не само от алчност.
Със или без униформа, те го боготворели като малък бог - техният жив
посланник от ада.

През 1986 г. Флорентино Вентура Гутиерес представил Констанцо на
търгуващата с наркотици фамилия Калзада, един от най-силните
наркокартели в Мексико. Констанцо спечелил дилърите с чара си и
извлякъл огромни печалби от контактите си с бандата. В началото на
1987 г. бил в състояние да плати 60 000 долара в брой за къща в
Мексико Сити и си купил цял автопарк от луксозни коли, една от които
мерцедес-бенц за 80 000 долара. Когато не свещенодействал за Калзадас
и другите си клиенти, се занимавал с измами, представяйки се веднъж
като агент от отдел "Наркотици", за да обере дилър на кокаин и после да
продаде стоката му чрез своите контакти в полицията за сладката сума
от 100 000 долара.

В един момент от неговото израстване от невръстен екстрасенс до
магьосник от хайлайфа Констанцо започнал да храни своята "нганга"
(казан) с човешки жертвоприношения. Общият брой на жертвите му не
е известен, но 23 от ритуалните убийства са добре документирани.
Мексиканските власти забелязват и ръст на жестоките неразкрити
убийства в Мексико Сити по онова време, предполагайки, че известните
жертви на Констанцо са само върхът на айсберга. Във всеки случай
неговата готовност да изтезава и убива напълно непознати хора - а
понякога и най-близките си приятели - страшно впечатлила
безмилостните наркодилъри и те се превърнали в основните му клиенти.

След година съвместна работа Констанцо започнал да вярва, че
неговите магически сили са отговорни за непрекъснатия успех и
оцеляването на фамилия Калзада. През април 1987 г. поискал да стане
пълноправен партньор в синдиката, но получил рязък отказ. Привидно
Констанцо сякаш приел отхвърлянето си с лекота, но неговият зъл ум
вече замислял отмъщение.

На 30 април 1987 г. Гилермо Калзада Санчез и шестима души от
неговото домочадие изчезнали безследно при загадъчни обстоятелства.
Те били обявени за издирване на 1 май и полицията открила разтопени



свещи и други доказателства за някаква странна религиозна церемония
в офиса на Калзада. След още шест дни полицията започнала да изважда
обезобразени останки от река Зумпанго. В течение на седмица били
открити седем трупа, като всеки от тях носел следите на садистични
мъчения: отрязани пръсти и уши; отстранени сърца и гениталии;
частично изтръгване на гръбначен стълб при едно от телата; два
липсващи мозъка.

Липсващите части, както се оказало, били използвани в казана на
Констанцо, за да укрепят силата му за предстоящите още по-велики
завоевания. През юли 1987 г. той вече си бил набелязал следващите
шест жертви.

"Ла Мадрина"

Сара Мария Алдрете Вилареал е родена на 6 септември 1964 г. -
дъщеря на електротехник от Матаморос. Тя пресича границата със
САЩ, за да учи в гимназията "Портър" в Браунсвил, където учителите я
помнят като отлична ученичка и добро дете. Сара Мария продължила
образованието си в училище за секретарки, където инструкторите я
съветвали да продължи в истински колеж, но тогава срещнала любовта.
На Хелоуин през 1983 г. Алдрете се омъжила за родения в Браунсвил
Мигел Закариас, който бил с 11 години по-голям от нея. Връзката им
бързо се вгорчила и след пет месеца вече били разделени.

В края на 1985 г. Алдрете получила статут на чуждестранен студент в
Съединените Щати. Следващата й стъпка била да се запише в
двегодишен колеж в Браунсвил, като студент по физкултура. Сара
тръгнала на лекции през януари 1986 г. и междувременно работела на
две места, като треньор по аеробика и асистент-секретарка в отдела по
атлетика към училището.

В края на първия си семестър Алдрете се отличавала както
физически, така и академично. С ръст 1,85 м, била необичайно висока за
мексиканка, а оценките й били отлични. Тя била един от 33-мата
студенти, чийто имена били включени в училищния списък "Кой кой е"
за 1987-88 г.

След разтрогването на брака й Алдрете се преместила обратно при



родителите си в Матаморос, като се прибирала за уикендите и
ваканциите. Привлекателна и популярна сред мъжете, през 1987 г. тя
започнала да излиза с наркодилъра Гилберто Соса, работещ за могъщата
фамилия Хернандез.

На 30 юли 1987 г. Алдрете шофирала през Матаморос, когато лъскав
нов мерцедес я накарал да отбие от пътя, като замалко не я ударил.
Привлекателният и вежлив шофьор започнал да й се извинява.
Представил й се като Адолфо Констанцо, кубино-американец, живеещ в
Мексико Сити. Между тях незабавно преминала искра, но Констанцо не
се опитал да я сваля. Той отбелязал със задоволство, че рожденият ден
на Алдрете е на същата дата, като този на майка му.

В действителност тяхната среща не била никак случайна. Констанцо
бил наблюдавал Гилберто Соса и претеглял връзките му. Срещата му
със Сара Алдрете била добре режисирана, както и последвалото им
приятелство и бавното й затъване в окултното. Две седмици след първия
им сблъсък Констанцо се срещнал отново с Алдрете в Браунсвил и
показно отказал да се ръкува със Соса. Дни след това анонимно
обаждане осведомило Соса, че Алдрете се среща с друг мъж. Тя отрекла
тези обвинения, но ревнивецът не й повярвал и прекратил връзката им.
Тя се обърнала към Констанцо за съчувствие и се изненадала, когато той
й казал, че бил видял раздялата им в своите карти таро.

Констанцо най-накрая отвел Алдрете в леглото си, но сексуалният им
съюз бил кратък. Той не криел предпочитанието си към мъжете и
Алдрете неохотно приела това, тъй като вече била захапала религиозния
аспект от връзката им. В края на лятото съучениците на Сара видели в
нея огромна промяна. Тя изведнъж се превърнала в експерт по
вещерство и магии, и с жар говорела за свързаните сили на тъмнината и
светлината. Насаме Констанцо я наричал "Ла Мадрина" - "кръстницата"
на неговия разрастващ се култ. Той проучил връзките й с клана
Хернандез и предрекъл, че в скоро време неговият лидер Елио ще се
обърне към нея за съвет. Когато Елио наистина го направил през
ноември 1987 г., Сара запознала дилъра с Кръстника.

Сезонът на вещиците



Бараката, която Констанцо използвал за черните си магии
Както се оказало, фамилията Хернандез, разкъсвана от вътрешни

разногласия и заплашена от външни съперници, била готова за
поглъщане. Използвайки всичките си "магически" трикове, Констанцо
убедил Елио, че пало майомбе може да реши техните проблеми.
Враговете им щели да бъдат елиминирани чрез жертвени ритуали; а
същите ритуали щели да защитават семейството и неговите служители
от беда. Ако бъдели верни на Констанцо, щели да станат невидими за
властите и неуязвими за куршумите в битка. Всичко, което искал в
замяна, било 50 процента от печалбите им и контрол над семейството
им.

Ритуалите на Констанцо станали още по-сложни и садистични след
като преместил култа си в ранчото "Санта Елена", намиращо се на 32 км
от Матаморос. Там, на 28 май 1988 г. Констанцо застрелял наркодилъра
Хектор де ла Фуенте и фермера Мойсес Кастильо, но техните
жертвоприношения не го задоволили. Връщайки се в Мексико на 16
юли, той надзиравал изтезаването и разчленяването на Раул Паз
Ескуивел - травестит и бивш любовник на члена на култа Хорхе
Монтес. Зловещите останки били захвърлени на улицата и намерени от
играещи деца.

Осакатяването и болката били от съществено значение за пало
майомбе. Кръвта и вътрешностите хранели нганга (казана), и при
разбъркването им с пръчки (палос) Констанцо установявал връзка със
света на духовете. Демоните, на които служел, се усмихвали само на
жертвите, умиращи в агония. "Те трябва да умират с писъци" - казвал
Кръстника на паството си. Колкото до момента с изнасилването, което
упражнявал върху мъжките си жертви, това било просто бонус към
ролята му на божество.

На 10 август 1988 г., като отмъщение за кражбата на дрога на
стойност 800 000 долара, съперниците на фамилия Хернандез отвличат
Овидио Хернандез и неговия двегодишен син. Два дни по-късно
мъртвешката бригада на Констанцо отвлича един непознат и го измъчва
до смърт в ранчото "Санта Елена", напявайки молитви за
освобождаването на Хернандез и сина му. Когато заложниците били
освободени на 13 август без нито една стотинка откуп, той обрал цялата
слава за това събитие. Неговата звезда изгрявала и Констанцо почти не



обърнал  внимание на самоубийството на своя последовател от
Интерпол Флорентино Вентура в Мексико Сити на 17 септември.

През ноември 1988 г. 35-годишното бивше ченге и член на култа
Хорхе Валенте де Фиеро Гомез нарушил забраната на Кръстника за
употреба на наркотици и се превърнал в следващото жертвоприношение
за дявола Кадиемпембе и в кървав урок за подчинение. В деня на Свети
Валентин в ранчото бил изтезаван до смърт контрабандистът Езекиел
Родригез Луна; двама други дилъри - Рубен Вела Гарза и Ернесто Ривас
Диаз, били добавени към зловещия списък, когато случайно попаднали
на церемонията. Девет дни по-късно култът отвлякъл още един
непознат, който никога не е идентифициран, но той оказал такава
съпротива, че Констанцо наредил на Елио Хернандез да го застреля без
обичайните ритуали. На 25 февруари дебнещите сектанти случайно
отвлекли 14-годишния племенник на Елио и го убили преди да разберат
грешката си.

В онзи момент Констанцо седял върху 800 кг марихуана, откраднати
от друга банда, но чувствал нуждата от още едно жертвоприношение,
което да гарантира безопасното пренасяне на дрогата през река Рио
Гранде. Следващият ритуал бил определен за 13 март 1989 г., но
страданията на жертвата се сторили недостатъчни за вкуса на
Кръстника.

"Доведете ми някого, когото мога да използвам" - наредил той на
подчинените си. - "Някой, който ще крещи".

На следващата сутрин му довели Марк Килрой.

Лов на вещици

Свръхестествените способности на Констанцо трябва да са му
изневерили през март 1989 г., защото той бил стреснат от реакцията на
властите след изчезването на Марк Килрой. Дори клането на семейство
Калзада не било причинило подобен отзвук, тъй като повечето
наблюдатели заключили, че наркодилърите са си получили
заслуженото. Някои от жертвите на Констанцо дори не били обявени за
изчезнали; три от тях, които по-късно били изровени в ранчото, така и
не са идентифицирани.



Но Марк Килрой бил различен. Той идвал от влиятелно семейство с
политически връзки. Неговата съдба заплашвала да се превърне в
международен скандал. Местната полиция искала да разреши случая
бързо, преди репутацията й да се срине съвсем.

Констанцо, от друга страна, все още разполагал с 800 кг марихуана,
които трябвало да прекара през границата. За да защити пратката си,
режисирал едно последно жертвоприношение, избирайки бившия
любовник на Сара Алдрете за свой почетен гост. Гилберто Соса умрял с
писъци на 28 март 1989 г. и дрогата била транспортирана без проблеми
на 8 април, въпреки че Серафин Хернандез бил отвел полицията в
ранчото седмица преди това. Мулетата на Констанцо събрали 300 000
долара, а Кръстника се поздравявал за магическите си способности.

Неговият магически защитен щит паднал на следващия ден. На 9
април били арестувани четирима членове на фамилията Хернандез,
преди да могат да предадат на Констанцо неговия дял от голямата
сделка. На 11 април ранчото започнало да издава погребаните си тайни
и през следващите шест дни от земите му били изровени осакатените
останки на 15 жертви. (Освен първите 12, погребани в гробището, още
три били открити в овощната градина наблизо). Констанцо минал в
нелегалност, пътувайки заедно със Сара Алдрете, мъжките му
любовници Мартин Куинтана и Омар Ореа, и един наемник от
фамилията Хернандез на име Алваро де Валдез. Информатори
подшушнали на полицията, че той може да отиде при майка си в Маями,
но флоридските горещини убедили Констанцо да остане в Мексико
Сити, където се криел в домовете на последователите си.

Находките в Матаморос станали главна тема на медиите през цялата
1989 г. Телевизионни журналисти пристигали от Съединените Щати,
Европа и дори от Япония. Констанцо бил "забелязван" чак на север в
Чикаго, където слуховете го поставяли в редиците на Мафията от
Ветровития град. Сара Алдрете била "виждана" да обикаля около
училищата в долината Рио Гранде и хората вярвали, че тя се е заклела
да отвлече и убие по 10 деца за всеки от последователите си, затворени
в Мексико. Една алтернативна църква в град Фар в щата Тексас била
изгорена до основи, когато плъзнал слухът, че членовете й са
поклонници на Констанцо.

Властите все още търсели напразно Кръстника и неговия антураж,



леко облекчени от ареста на патриарха на наркокартела Серафин
Хернандез Ривера старши в Хюстън на 17 април. При обиска на къщата,
в която се криел, били открити оръжия и пари в брой, но никакви
окултни принадлежности. Констанцо и неговите най-близки хора били
потънали в земята.

"Никога няма да ме хванат"
На 8 април 1989 г. Констанцо видял предателство в своите карти

таро. Знаел, че Серафин старши трябва да е бил издаден от
информатори и сега още по-внимателно наблюдавал приятелите си.
Държал Узи-то си под ръка и рядко заспивал за повече от няколко
минути. Все повече заплашвал обкръжението си със сила, която уж
надвишавала тази на полицията:

"Не могат да ви убият" - настоявал той. - "Но аз мога".
На 22 април среднощни подпалвачи нападнали ранчото "Санта

Елена", изгаряйки окървавената ритуална барака на Констанцо до
основи. На следващата сутрин той изпаднал в ярост, гледайки по
телевизията как полицията изпълнява екзорсизъм на мястото, пръскайки
гробовете и пепелта със светена вода. Развилнял се в малкия
апартамент, в който живеел с Алдрете и останалите, чупейки лампи и
обръщайки мебели като обсебен от демон.

На 24 април полицията арестувала сектанта Хорхе Монтес,
нахлувайки в дома му, който се намирал на три пресечки от мястото,
където било убито семейство Калзада през 1986 г. Също като
останалите, арестувани преди него, Монтес бързо разказал всичко за
култа, посочвайки Констанцо като негов ръководител и главен
екзекутор в серия от зловещи убийства.

Три дни по-късно Констанцо и неговата кохорта от четирима се
настанили в последното си убежище, в сграда на улица "Рио Сена" в
Мексико Сити. На 2 май Алдрете, страхувайки се за живота си,
написала бележка и я хвърлила долу на улицата от прозореца на
спалнята си. Тя гласяла:

"Моля ви, свържете се със съдебна полиция и им кажете, че в тази
сграда са хората, които търсят. Кажете им, че една жена е държана като
заложник. Моля ви за това, защото повече от всичко искам да говоря -
или те ще убият момичето".

Минувач намерил бележката минути по-късно, прочел я и си я



запазил, вярвайки, че това е просто някаква тъпа шега. Горе в
апартамента Констанцо започнал да крои планове за бягство от
Мексико, за да започне на чисто някъде другаде. "Никога няма да ме
хванат" - уверил той приближените си.

Тези планове били осуетени на 6 май 1989 г., когато полицията
пристигнала на улица "Рио Сена" и започнала да задава въпроси от
врата на врата. Интересували се от съвсем различен случай - изчезнало
дете - но когато Констанцо ги зърнал през прозореца, се паникьосал и
открил по тях огън с автомата си. След малко сградата била заобиколена
от 180 полицейски служители, които се включили в продължилата 45
минути престрелка. Като по чудо само един от тях бил ранен.

Когато Констанцо осъзнал, че бягството е невъзможно, подал
оръжието си на Валдез. Наемникът на Хернандез разказал по-късно на
полицията:

"Каза ми да убия него и Мартин. Казах му, че не мога да го направя,
но той ме удари по лицето и ме заплаши, че ще се пържа в ада. После
прегърна Мартин и аз застанах пред тях и ги застрелях с автомата".

Констанцо и Куинтана били мъртви, когато полицията нахлула в
апартамента. Лежали прегърнати в един килер, а Констанцо бил облечен
по къси шорти, сякаш се връщал от плажа. Тримата оцелели - Валдез,
Ореа и Сара Алдрете - били незабавно арестувани и откарани в затвора.
При разпита Валдез признал, че е застрелял Констанцо и тържествено
предупредил полицията:

"Кръстника няма да бъде мъртъв задълго!".

Заветът

Мексиканските власти били по-загрижени за осъждането на
оцелелите сектанти, отколкото от предстоящото възкресение на
Констанцо. Случаят на Валдез приключил бързо благодарение на
неговите самопризнания, но Сара Алдрете първоначално се престорила
на жертва, издавайки се впоследствие с прекалените си познания за
кървавите ритуали на култа.

Четиринадесет от членовете на култа били изправени пред съда по
различни обвинения, сред които множество убийства, притежание на



оръжие и наркотици, заговор и възпрепятстване на правосъдието. През
август 1990 г. Валдез бил осъден на 35 години затвор за убийството на
Констанцо и Куинтана. Сектантите Хуан Фрагоса и Хорхе Монтес
получили по 35 години за убийството на травестита Раул Ескуивел;
Омар Ореа, съден по същото обвинение, починал от СПИН преди да чуе
присъдата си. Сара Алдрете била оправдана за убийството на
Констанцо, но получила шест години затвор за съучастничество. Ла
Мадрина настоявала, че единствената религия, която е практикувала, е
"Християнска Сантерия". По-късно, през 1994 г. Алдрете и още
четирима сектанти били съдени за многобройните убийства в ранчото.
Тя получила 62 години, а Елио и Серафин Хернандез младши по 67.
Американските власти също имали готовност да преследват съдебно
Алдрете, Валдез и клана Хернандез за убийството на Марк Килрой, ако
случайно бъдели пуснати на свобода.

Но сякаш тяхното зло не е изчезнало дори сега.
Зловещ брой култови убийства остават неразкрити в Мексико. От

затвора Сара Алдрете казва на журналистите:
"Не смятам, че религията ще свърши с нас, защото в нея има много

хора. Те са основали храм в Монтерей, който няма нищо общо с нас.
Това ще продължи".

Между 1987-89 г. полицията в Мексико Сити се сблъсква със 74
неразкрити ритуални убийства, 14 от които са на невръстни бебета.
Култът на Констанцо е заподозрян в поне 16 от тези случаи, в които са
замесени деца и тийнейджъри, но властите не разполагат с достатъчно
доказателства, за да повдигнат обвинения.
 



Николай Джумагалиев: Железния зъб
Тази тема била забранена в СССР, смятало се за немислимо, че един 

съветски човек би могъл да...  изяде друг. Когато в края на 70-те години 
в околностите на казахстанската столица Алмати започнали да изчезват 
млади момичета, никой дори не помислил, че в района се е появил 
канибал. Докато няколко деца не намерили едно от изтерзаните тела.

Преследването на човекоядеца продължило не един месец. Той на
свой ред също редовно излизал на лов. И накрая допуснал фатална
грешка. Следователите изпитали истински шок, когато узнали името на
канибала. Той се оказал добре познатият им пожарникар Николай
Джумагалиев.

Тогава никой не предполагал, че историята едва започва. Съвсем
скоро лекарите щели да обявят кръвожадния убиец за безопасен, а после
той щял да извърши дръзко бягство...
 



Потомък на Чингиз хан

Наричали го "Железния зъб" - заради изкуствените му метални зъби и
любовта му към канибализма.

Николай Есполович Джумагалиев е роден през 1952 година (на 1
януари или на 15 ноември според различните източници) в Казахска
ССР, област Алмати, село Узун-Агач, в казахско-беларуско семейство
колхозници. Коля бил предпоследното дете в семейството и имал три
сестри - Галя, Зоя и Катя. Една от сестрите му впоследствие изчезва
безследно, но няма доказателства, че брат й е имал пръст в това.

В училище Николай бил посредствен ученик. Завършвайки девети
клас, постъпил едновременно във вечерно училище и в железопътното
училище в Алмати. Отношенията му с противоположния пол обаче били
на висота:

"Започнах половия си живот през 1970 година, когато бях на 18 и
около мен винаги се въртяха по няколко момичета. Те ме обичаха, но аз
не знаех защо. През 1977 г. се заразих със сифилис от Татяна П. - тя
тогава живееше в Узун-Агач. А през май 1978 г. пипнах трихомоназа
от едно момиче на име Люба. По същото време живеех с Татяна Я.".

Джумагалиев се обличал спретнато и въпреки азиатските му черти,
говорел без акцент и правел впечатление на образован човек. Той бил
възпитан в мюсюлманско поведение и норми, четял Корана, а към
жените се отнасял като към второстепенни същества, разсъждавайки
като истински азиатец (и дори се считал за потомец на Чингиз хан): "От
 тях, от жените, идват всички нещастия - затвор, престъпления". Още
тогава - дълго преди първото си убийство, Джумагалиев изпитвал
желание да убие и изяде жена, но засега подтискал манията си…

Завършвайки училище на 18 години, той бил изпратен на работа в
град Гурев, а после, от ноември 1970 до ноември 1972 г. служил в
химическите войски в Самарканд и Отар. След това Джумагалиев живял
известно време в родното си село, където в продължение на три месеца
работил като електротехник (впоследствие не се задържал задълго на
нито една работа).

На 21 години се опитал да стане шофьор и да постъпи в



Казахстанския университет в Алмати - но се провалил и в двете
начинания. Тогава Джумагалиев се отправил към Караганда и оттогава
се превърнал в номад, обикаляйки Коми, Якутия, Мурманск и Салехард,
Чукотка и Алдан, сменяйки няколко професии - от матрос и експедитор,
до електротехник и булдозерист, и най-главното - започнал да
ненавижда жените от бялата раса заради тяхната гордост и разпуснати
нрави, недопустими в патриархалния ислям. Тогава взел решението, по
собствените му думи - "да се боря с матриархата, с разпуснатите
жени".

Именно тези жени паднали под ножа му, когато през април 1977
година се завърнал в Узун-Агач и започнал работа като пожарникар.
Той се задържал на тази служба удивително дълго - повече от две
години, до първия му арест. Освен по кулинарни, Джумагалиев убивал и
по идеологически причини. Но не веднага - готвил се за първото
убийство цели две години, избирайки за жертва последователка на
сектата "Адвентистите от Седмия Ден". Междувременно сънувал голи
разчленени женски тела, които се разпадали на части пред очите му:

"Бавничко се носят ръце, крака, торсове... Аз застанах на страната
на животните и правех с хората единствено онова, което те
причиняват на животните".

Кулинарни убийства

И ето че извършил убийство:
"Винаги съм обичал да ходя на лов, но за първи път щях да ловувам

жени. Когато излязох на пътя от Узун-Агач за Майбулак, видях
някаква млада мадама. Вървеше сама. Всичко отвътре ми "закипя" и аз
й се нахвърлих. Чувайки стъпките ми, тя се обърна, но аз я достигнах,
сграбчих я за гушата и я съборих встрани от пътя. Тя започна да се
съпротивлява и тогава й прерязах гърлото. После пих от кръвта й.

В този момент от посока на селото се зададе автобус. Легнах на
земята и се притаих до убитата. Докато лежах, ми замръзнаха
ръцете. Когато автобусът отмина, си стоплих ръцете в тялото на
жената, съблякох я и започнах да я разфасовам. Отрязах гърдите й,
заедно с маста, отрязах плешките и отделих таза и бедрата. След



това сложих всичко това в раницата си и го отнесох вкъщи.
Част от сланината разтопих, а остатъка осолих. Един път смлях

част от месото и даже си направих пелмени. От месото хапвах сам и
никого не съм гощавал с него. Два пъти си пекох сърце и бъбреци. И
месо си пекох. Но то беше жилаво и доста дълго се приготвяше.
Месото на тази жена изядох за около месец. В началото ми беше
трудно да ям човешко, но после свикнах".

Останките от трупа били открити на 25 януари 1979 година, недалеч
от село Фабрична, намиращо се близо до Узун-Агач.

1979 година продължила - продължили и убийствата: в нощта на 21
срещу 22 април Джумагалиев убил жена, която се прибирала у дома
след вечерна молитва в село Фабрична. На 21 юни в 2 часа през нощта
погубил друга възрастна жена и нейната дъщеря, които спели спокойно
в дома си в Узун-Агач. На 27 юни извършил убийството на момичето
Валентина, за което разказва следното:

"На 27 юни 1979 г. моята съжителка Татяна Я. ми разказа, че
някакво момиче на име Валентина е откраднало личните й вещи.
Татяна беше съобщила за това в милицията. Аз й се скарах, че е
намесила ченгетата и й наредих да доведе тази крадла вечерта в дома
ни. После излязох да пия с приятели.

Когато се върнах вечерта у нас, видях една младичка и симпатична
девойка. В онзи момент Татяна Я. беше отишла при сестра ми Зоя.
Ние с девойчето поседяхме известно време, а после я съблякох и
правихме секс. Всичко стана по взаимно съгласие. След това помислих,
че в стаята може да влезе моята любовница и предложих на
Валентина да отидем в хамбара. Вдигнах я на ръце от кревата и я
понесох към хамбара на двора.

Там отново правихме секс, но не бях удовлетворен. Изведнъж ми се
прииска да удуша момичето. Хванах шията й с две ръце и започнах да я
душа. И тогава отново я пожелах. След това взех ножа си и
внимателно прерязах гърлото й. Засмуках кръвта й и отново се
възбудих. Извърших още един полов акт с нея и видях, че вече е мъртва.
Разчлених тялото й на съставните му части, като сложих месото в
една каца, а останалото зарових в градината".



Черна мъгла

След тези пет убийства на 21 август Джумагалиев бил арестуван за
престъпление, нямащо никакво отношение към серията. Той застрелял
случайно свой колега пожарникар, с когото пиел и се веселял в дома си.
Понеже убийството било сметнато за инцидент и тъй като получил
диагнозата "шизофреник", Джумагалиев бил осъден формално на 4 и
половина години лишаване от свобода, но реално излязъл от затвора
само след една. И продължил кървавото си пиршество - никой не му се
месил, той бил известен навсякъде като "добро момче" и дори
случайното убийство на колегата му не предизвикало към него никакви
съмнения във връзка с изтерзаните женски трупове.

На 8 ноември 1980 г. Джумагалиев правил секс в полупияно
състояние с една от поредните си любовници в село Фабрична. След
това двамата заспали. През нощта се събудил и си помислил:

"Защо ги жаля тези неверници?" - прерязал й гърлото и започнал да
пие от кръвта й. "Четох в книгата "Черна мъгла", че ако прережеш
гърлото на човек и гледаш внимателно, можеш да видиш как душата
напуска тялото му. Гледах, гледах, но така и нищо не видях" - още една
причина за неговата страст към прерязване на гърла.

След това на 13 декември имало още едно убийство, а на 18 декември
през нощта Джумагалиев извършил последното си убийство в Узун-
Агач. Цяла нощ се веселил с приятели и приятелки и накрая отвел една
от жените в съседната стая.

"Правих секс с нея и реших да си направя експеримент: още веднъж
да видя - ще излети ли душата й или не. В книгата пишеше: ако пиеш
кръв, ще има пророчество, а най-вкусно е човешкото месо. Тя спеше, а
аз я ударих. Събрах кръвта й в един леген и отпих няколко глътки.
После отрязах от шията й парче месо...

Започнах да я разфасовам: отрязах главата, ръцете, повече не успях.
Бях гол. Приятелите ми ме видяха, побягнаха в паника по домовете си и
се обадиха в милицията".

Четиримата милиционери, които отговорили на сигнала, заварили
маниака да седи гол в леглото си с разчленения труп на жертвата и
омазан с кръвта й. Виждайки неочакваните гости в униформа,



Джумагалиев хукнал да бяга, така както си бил гол с нож и брадва в
ръце към планината, където се скрил.

През това време милицията открила в дома му каца с осолено
човешко месо.

Той бил задържан на следващия ден - изморил се да скита из
планината и се приютил при своя роднина, която го хранела и се
опитвала да го скрие от милицията, но не успяла. На 3 декември 1981 г.
Джумагалиев бил изправен пред съда и тъй като вече му била поставена
диагноза шизофрения, бил изпратен не в затвора, а в психиатрична
болница.

Все пак той направил някои признания:
"Убивах жени по няколко причини. Първо, така задоволявах

половата си страст към тях. Второ, чувствах непреодолимо влечение
към женското тяло: стремях се да го опозная в пълната му цялост.
Затова и ядях женско месо. Трето, в книгата "Черна мъгла", която
четох преди няколко години пише, че жените на древните германци са
пили кръв, за да могат да пророкуват: аз предсказах целия си живот
от 1980 до 1988 година, а до 2000 всичко е мъгляво.

Това е моето отмъщение към жените, задето нарушават законите
на природата. Мъжът трябва да бъде повече от жената във всичко,
но в живота не се случва така. Исках да всея страх у всички жени в
района. Та аз убивах не просто така: убивайки Татяна Г., аз я принесох
в жертва за годишнината от смъртта на моята баба, а Валя - в
жертва за стогодишнината от рождението на моя дядо. Никога не
убивах просто заради една причина, винаги убивах заради много".

Прочут канибал

Той прекарал в лудницата осем години. През 1989 г., при
прехвърлянето му в друга лечебница, успял да избяга от колата и бил
обявен за общодържавно издирване. Скитал се в продължение на две
години и през пролетта на 1991 г. извършил кражба във Ферганската
долина с надеждата, че ще го заловят и ще си отдъхне в затвора. Но
властите го разпознали и го върнали в лечебницата в Ташкент.

Джумагалиев дава толкова много интервюта на чуждестранни



кореспонденти, че мнозина го смятат за национален рекордьор в тази
област. В своето последно интервю за един киргизстански журналист
той се оплаква:

"Нямам близки. Тук на никому не съм нужен. Ако още съм интересен
на чужденците, които идваха при мен в Ташкент, нека ме откупят
оттук. Няма живот за мен тук".

През януари 1994 г. го изписали от болницата и го изпратили под
наблюдение в родното му село Узун-Агач, където всички го помнели
като убиец-канибал и люто го ненавиждали - жените го заобикаляли
отдалеч, а мъжете го псували и му плюели в лицето. Джумагалиев не
издържал на този тормоз и избягал в планината, където се скитал в
продължение на повече от година, извършвайки още кражби с
надеждата, че ще попадне в киргизстанския затвор или обратно в
ташкентската болница. Но властите непрекъснато го освобождавали и
го връщали обратно в родното му село, откъдето отново бягал.

Това продължило до 1995 г., след което Джумагалиев изчезнал в
неизвестна посока. Легендите разказват, че на местата, които е
обитавал, както и преди се появявали пресни трупове.

Впоследствие става ясно, че през последните години "Железния зъб"
е бил пациент в специално лечебно заведение за престъпници, признати
за невменяеми, намиращо се в село Актас под Алмати. Там по неволя се
занимавал с ремонт на часовници и аудио и видеотехника. Веднъж
Джумагалиев подал молба с искане да получи смъртно наказание.
Специалистите преценили, че това е признак за влошаване на
умственото му заболяване...
 



Сергей Головкин: Подмосковския кървав удушвач
На пръв поглед Сергей Головкин правел съвсем нормално

впечатление. Висок, строен, дори симпатичен. Но онези, които
прекарвали в компанията му макар и няколко дни, неизбежно
забелязвали у него някакъв непонятен дефект.

Той не обръщал никакво внимание на жените, а се възбуждал
например от гледката на половите органи на кобилите. Наричали го
"чикиджия", но никой от познатите му не предполагал, че Головкин
всъщност е кървавият маниак, подвизавал се в околностите на
Одинцово в Московска област в средата на 80-те години на миналия
век.
 



Строго възпитание

Историята на маниака Фишер е един от най-страшните спомени на
моето детство. За него ми разказваха къде ли не, и в училище и по
пионерските лагери... Andrey 757

Серьожа Головкин е роден в Москва през 1959 година в едно доста
строго семейство. Детството му било скучно и незабележително. Той не
можел да се похвали с особено любящи и грижовни родители.

Майка му била мълчалива, необщителна и затворена в себе си жена,
която постоянно се занимавала с грижи за домакинството и
предпочитала да чете или да шие, вместо да общува със семейството си.
Отличавала се с високомерие и била склонна да доминира, като
обикновено забелязвала близките си, само когато имала нужда от тях.

Бащата на Головкин бил по-общителен и жив по характер, но за
разлика от образцовата си в това отношение съпруга, имал порок - не
бил равнодушен към чашката. Двамата родители на Серьожа си
приличали само в едно - дружното желание да назидават, потискат и
подчиняват околните, и особено сина си.

Техният общ стремеж към господство в семейството предизвиквал
между тях остри конфликти, които не помагали особено за създаването
на домашен уют. В крайна сметка бракът им приключил с развод.

В детството си Серьожа често боледувал и страдал от незадържане на
урина. Родителите му се отнасяли към този факт без нужния такт и
разбиране. Освен това Серьожа се страхувал, че връстниците му ще
разберат за неговата срамна болест. Всъщност съучениците на Головкин
се досещали за проблема му, защото от Серьожа постоянно лъхала
миризмата на урина. Баща му се опитвал да възпитава сина си по
спартански, обливайки го със студена вода, която карала Серьожа да
пищи и да се мята. От тогава той намразил "водните процедури" и
често, вече като възрастен, забравял да се изкъпе, което шокирало
околните.

Между родителите и сина не съществували емоционално близки и
топли отношения, и Головкин се сблъскал с отчуждението за първи път
именно в семейната среда. В това семейство не било прието детето да



бъде галено и целувано, да му се разказват приказки, а когато искали да
го научат на някакви правила и навици, родителите подхождали към
това по груб, праволинеен и безцеремонен начин, често придружен с
бой и тормоз.

Това семейно възпитание, прекалената взискателност на родителите,
стремежът им да направят от своя син примерно дете, едновременно с
това проявявайки хладина и отчуждение, довели до това, че Серьожа
израснал тих, затворен, необщителен и предпочитал да играе сам
отколкото с връстниците си. Не виждал пред себе си пример за
нормално човешко общуване, тъй като единствената обща тема на
родителите му била да проявяват претенции и да подчертават неговите
недостатъци, което пораждало у него многобройни комплекси.

Той си останал такъв завинаги - отчужден, необщителен,
стеснителен, уверен в своите дефекти, недоверчив към всекиго, в това
число и към родителите си, без приятели. Всичко това влошило
неговата ранимост, тревожност и страх да не допусне грешка. Когато
все пак общувал с връстниците си, го правел насила, защото се боял да
не изглежда смешен, а в действителност предпочитал да стои настрана и
да води незабележимо, сиво съществуване. Това напълно му се удавало
и ако общувал с някого, това били аутсайдери като него: притеснители и
плашливи момчета и момичета. Всъщност и с тях не влизал в близък
контакт и с времето ставал все по-затворен, и в същото време все по-
чувствителен и обидчив.

Злочестата котка

Неговата ранимост и тревожност се усилили още повече в
подрастващата възраст, когато се издигнал рязко на ръст, станал доста
нечистоплътен, на лицето му се появило акне и започнал активно да
мастурбира. Още повече го угнетявала мисълта, че останалите много
добре знаят за неговата "тайна". По онова време се превърнал в заклет
пушач, като пушел предимно евтини цигари - започнал с угарки,
намерени на улицата. Скоро не можел да живее без никотин.

Свойствената за тази възраст полова енергия не намирала даже
словесно изражение, защото той никога не участвал в разговори на



сексуална тема с връстниците си. А що се отнася до момичетата, просто
се страхувал да се доближи до тях.

Затворен и потънал в себе си и собствените си проблеми, Сергей
Головкин постепенно загубил връзка със заобикалящите го хора, които
му се стрували като някакви непонятни чужди, враждебни фигури. Но
въпреки тази емоционална хладност, Головкин си имал заклети врагове
- момчета, които го преследвали и тормозели. Те не
само издевателствали над него и го биели - това би било само половин
беда, но и го наричали с най-различни имена - грозник, смотаняк,
сдуханяк. Показвали му колко е нищожен и отхвърлен от живота. Той
ги ненавиждал с цялото си същество, страстно до загуба на разсъдъка и
им пожелавал да умрат от жестока, с нищо несравнима смърт.

Така с времето неговата мечтателност и затвореност се
видоизменили, преминавайки към садистичните фантазии.

Головкин бил на 13 години, когато хванал на улицата една котка.
Първоначално искал да я занесе у дома, но се притеснил, че баща му ще
му се скара. И тогава решил... да убие котката, за да види какво има
вътре в нея.

По-късно Головкин разказва, че когато отрязал главата на котката и
тя се загърчила в агония: "изпитах истинско удовлетворение, настъпи
освобождаване, напрежението си отиде, появи се душевно облекчение".
У него се появило "желание да ексхумирам труп и да го разчленя".

Малкият естествоизпитател не се ограничил само до опити с котки.
Той пускал бързовар в аквариума с рибките, за да види какво ще се
случи с неговите обитатели, когато водата закипи. След това Головкин
започнал да лови котки и малки кученца, които убивал и изкормял, за да
разгледа вътрешностите им. Не след дълго започнал да си представя, че
на мястото на злочестите животни са неговите съученици, които
постоянно го подигравали за неприятната му миризма. Тези фантазии
толкова го възбуждали, че мастурбирал над тях.

"Представях си, че съм фашист, който изтезава пионери-герои" -
признава Головкин на психиатрите след ареста си.

Въпреки този садизъм, впоследствие Головкин станал зоотехник-
ветеринар и постоянно работел с животни.



Страст към конете

В по-горните класове у него се появила страст, която предопределила
бъдещата му професия - конете. Вероятно за него това е бил
единственият отдушник, който му помагал да компенсира отсъствието
на приятели и общуване в реалния живот.

Близо до дома, в който живеел, имало хиподрум и Сергей прекарвал
там цялото си свободно време. Яздел конете, грижел се за тях, четял
книги за коневъдството и даже постъпил в специално вечерно училище.
Родителите му не одобрили избора на сина си, като баща му бил
особено невъздържан, заявявайки по своя типичен оскърбителен и груб
маниер, че това занятие е работа за дебили. Но синът им проявил
нехарактерна за него твърдост и продължил да учи в конно-спортното
училище към академията "Тимирязев". В онзи период животът му бил
напълно посветен на конете. Особено обичал да гали жребчетата;
миризмата им - на мляко и лека пот - просто го влудявала.

След това Головкин постъпил в академията "Тимирязев", избирайки
специалността "коневъдство". Учел упорито, но в студентския колектив
си оставал все така "черният кон". С нищо не се отличавал и както и
преди не се интересувал от момичетата.

Ю.М. Антонян описва личността на Головкин в своята
психологическа характеристика:

"За него реалният свят, разбира се, не съществувал, както не
съществувала нито една жена, която да го обича или поне да изпитва
еротично влечение към него. Той самият никого не обичал и към никого
не се стремял; този хладен, безчувствен човек останал завинаги
девственик. На психологическо ниво Головкин повтарял с момичетата
онези отношения, които по-рано бил имал с майка си, лишени от
топлота и чувства. Сякаш забравял напълно за жените, винаги
странял от тях. Ако понякога нещата се нареждали така, че
интимната близост станела възможна, правел всичко възможно да я
избегне. Не случайно някои хора го смятали за хомосексуалист.".

Головкин продължил да храни старите си кървави фантазии, но дълго
време дори не помислял да превърне мечтите си в реалност. Когато бил
в последния курс на академията обаче се случил инцидент, след който



се "родил" кървавият маниак.

Ще наказвам хулиганите

"Фишер беше заплаха за всички деца... Аз бях на пионерски лагер и ни
плашеха така - ако излезете извън лагера, там ще ви чака Фишер.." -
интернет потребител.

Историята е доста тривиална. Една вечер Головкин се прибирал доста
късно у дома и се сблъскал с банда ученици от едно ПТУ
(професионално-техническо училище). Макар да бил студент и много
по-голям от тях, те били повече от него. Учениците поискали парите му.
Ако имал пари в себе си, може би всичко щяло да му се размине. Както
вече стана ясно, Головкин бил страхлив и веднага би се отказал от
джобните си. Но той нямал пари. В яда си тийнейджърите го пребили от
бой. Избили зъбите му и му счупили носа и две ребра.

Именно след този случай Головкин решил, че ще наказва хулиганите.
А междувременно можел да изпита и удоволствие от "святата" си
мисия.

В края на следването си Головкин бил разпределен в 1-и Московски
конезавод в Одинцовския район. Продължавал да живее в Москва и
всеки ден пътувал до предприятието. В службата към него се отнасяли
по различен начин. Получавал похвали за своята трудолюбивост и
изпълнителност. Но началството не одобрявало вечно размъкнатия му,
мръсен вид, неточното водене на документи и нетърпимостта му към
критики и грубост.

Жените в конезавода съжалявали гладния студент и понякога му
носели храна. Без притеснение му поверявали децата си, към които
Серьожа се отнасял с видима любов. Около него постоянно се
навъртали тийнейджъри, тъй като Головкин им позволявал да
присъстват на осеменителния процес на конете - нещо, което другите
възрастни не позволявали.

Работейки като ветеринар, Головкин често осеменявал кобили, при
което очите му ту заблестявали, ту ставали мътни, сякаш изпадал в
транс и тази странност била забелязана от околните. Обикновено
осеменявал 7-10 кобили за времето, за което другите се справяли 2-3.



Слагал специална ръкавица и проверявал дали кобилата е бременна,
дълго опипвайки вътрешните полови органи на животното, и получавал
от това толкова огромно удоволствие, че дори понякога си припявал на
глас.

За този затворен, вглъбен в себе си човек това било съвсем
необичайно и показвало, че в тези моменти изпитва с нищо несравними
чувства. По този начин неговото тайно и страстно влечение към
сексуален живот и към всичко свързано с него, постепенно започнало да
придобива все по-извратена форма, намирайки изражение не само в
садистични фантазии и преследване на момчета, но и в стремеж към
зоофилия.

Всичко останало си било като преди - необщителният, затворен,
инфантилен Головкин се мъчел в самота и не намирал своето място сред
новите си познати. Преживяванията от детството и юношеството му
били все така актуални и постоянно се връщал към тях. Головкин
натрупвал в себе си спомените за старите обиди и в един момент те
придобили автономия и започнали уверено да направляват действията
му.

Често бродел из гората край пионерските лагери и наблюдавал
децата, като обмислял план за възможно нападение и очаквал някоя
потенциална жертва да напусне територията на лагера. Походите му
били чести, почти ежедневни - до изтощение. Само че на фона на
натрупаната умора в него кипяла ярост и желание за отмъщение.
Головкин жадувал да наказва и убива омразните момчета-хулигани.

Първи опити

През лятото на 1984 година най-сетне му се предоставил удобен
случай да превърне фантазиите си в реалност.

Из показанията на потърпевшия Андрей К.:
"Бях в пионерски лагер "Романтик". Излязох извън територията на

лагера, за да пуша. Не отидох далеч. Изведнъж почувствах, че някой ме
потупва по рамото. Обърнах се, а зад мен стоеше някакъв непознат
млад мъж в зелени дрехи. Той извади нож и ми завързва ръцете зад
гърба, надяна нещо на главата ми и каза: тръгвай към гората, ако



искаш да живееш. Там ми опря ножа в корема и ми нареди да легна по
лице на земята. Повече не помня. След това дълго време тичах из
гората, търсех нещо. Бях в състояние на шок. Лекарите откриха по
шията ми следи от въже...".

Головкин провесил момчето от едно дърво и свалил дрехите му,
изпитвайки неописуемо удоволствие. Но когато видял, че жертвата не
показва признаци на живот, си плюл на петите. Дори не направил опит
за сексуален акт - всичко се оказало много по-страшно, отколкото
предполагал. За щастие, момчето не загинало. В продължение на месец
след срещата си с маниака той се намирал в болницата с диагноза
"постхипоксична енцефалопатия", но в крайна сметка бил излекуван.

Головкин приел много навътре неуспешния си опит, осмислял го и
обмислял варианти за нови нападения. В един момент даже решил да се
откаже от изнасилването - твърде много се боял от залавяне.

Решавайки да действа с добро, предприел опит да съблазни 17-
годишен юноша. Една вечер Головкин примамил младежа в конезавода
и го напил, след което сложил половия му член в устата си. Но момчето
се отказало от оралния секс с Головкин и даже му се присмяло.

Този провал съвсем парализирал волята на Головкин - той няколко
месеца чакал ареста си и даже помислил за самоубийство. Но,
убеждавайки се, че несполучливият опит за съблазняване не повлича
след себе си никакви последици, малко се окуражил и се върнал към
идеята с нападенията над момчета. Следващият си опит за
посегателство над дете Головкин извършил чак през 1986 година - били
нужни цели две години, за да възстанови силно разбитата си вяра в
собствените му сили.

Брезов сок

Събота, 19 април 1986 година. Пет часа вечерта. Слизайки от
електричката на гара "Катуар" в Дмитровския район, Головкин известно
време обикалял из гората край гара "Трудовой". По едно време го
отминал шестнадесетгодишен младеж на велосипед. Това бил Андрей
Павлов, който отивал на гости при баба си и дядо си в съседното село.
През този ден момчето събирало брезов сок и обикаляло с колелото си



всички дървета, на които бил направил разрези.
След малко Головкин го настигнал: младежът бил спрял да пуши.

Маниакът се приближил, поискал му кибрит, а после, заплашвайки го с
нож, замъкнал момчето в гората. Там завързал ръцете му и го
изнасилил. Удовлетворявайки похотта си, извадил от чантата си връв и
удушил младежа, след което му прерязал гърлото. После нанесъл на
мъртвеца рани по шията, гърдите, слабините, разрязал скротума му и
оставил трупа на местопрестъплението.

Търсенето на изчезналото момче започнало привечер и продължило
до утрото на следващия ден. Трупът на младежа бил открит от
собствения му баща. Картината на местопрестъплението ясно говорела
за сексуално мотивирано убийство. Тялото било голо, а половите органи
с очевидни поражения. Наблизо се въргалял велосипед и трилитрова
туба, приготвена за брезовия сок.

На местопрестъплението не били открити никакви очевидни улики.
Отпечатъците от пръсти по рамката на колелото принадлежали на лица
с желязно алиби. Разпитът на местните жители показал, че в деня на
убийството някои от тях са видели някакъв чернокос, висок човек с
изприщено лице, който преди не бил идвал по тези места.
Следователите разполагали единствено с приблизителния словесен
портрет на заподозрения.

Маската на смъртта

Настъпило пионерското лято на 1986 година и многобройните лагери
за летен отдих се изпълнили с шумна и весела детска глъч. Децата не
подозирали, че в същия момент около тях дебне в търсене на жертви
един от най-опасните и жестоки маниаци в историята на СССР.

Нещастието се случило на 11 юли, когато от пионерския лагер
"Звезден" изчезнал 14-годишният Алексей. Верен на своя маниер,
Головкин отвел момчето в гората, заплашвайки го с ножа си и го
изнасилил. След това, реализирайки мечта, за която отдавна копнеел, го
провесил на едно дърво, представяйки си, че е фашист-наказател.

Според собствените признания на Головкин той изпитвал най-голямо
удоволствие от агонията на жертвите си, от потръпването на крайниците



им, от стъкления им поглед, от неволната дефекация, напикаване,
провесения език и застиващите черти на лицата им. Маската
на смъртта... С тази жертва за първи път успял напълно да осъществи
своите фантазии.

От висящия на клона труп отрязал половите органи и ги поставил в
предварително приготвен пакет. Отворил коремната кухина с разрез от
гърдите до тазовата кост. Това не го задоволило и той свалил трупа от
дървото, освободил го от въжетата и започнал да му нанася безразборни
удари с нож. Накрая го сграбчил за косите и му прерязал гърлото,
отделяйки напълно главата от тялото. Намирайки се в крайно възбудено
състояние, Головкин първоначално взел главата със себе си, но след
няколкостотин метра я изхвърлил.

Трупът на момчето бил намерен на следващия ден - вечерта на 12
юли, в горския гъсталак на около осемстотин метра от пионерския
лагер, който се намирал близо до село Угрюмово в Одинцовския район.
Картината, на която се натъкнали оперативните работници на
местопрестъплението, ги поразила със своята безчовечна жестокост.
Подобни престъпления по отношение на деца се срещали изключително
рядко.

Не минал и месец, когато недалеч от одинцовското село Заречие бил
намерен трупа на зверски убито шестнадесетгодишно момче. Тялото му
било разчленено, а експертите преброили по него 35 рани от нож.
Неизвестният престъпник бил нападнал момчето край езерото, където
юношата-лекоатлет правел ежедневния си пробег. "Почеркът" на двете
одинцовски убийства напомнял на друго убийство, извършено през
пролетта на 1986 година в подмосковския Дмитровски район край
гарата в село Катуар.

Лъжлив свидетел

Станало очевидно, че в Подмосковието се е появил опасен маниак. За
неговото залавяне към Управлението на вътрешните работи в Одинцово
била създадена голяма следствено-оперативна група, включваща
служители на прокуратурата и милицията. Тогава се появило момче,
което разказало на следователите потресаваща история. Докато се



разхождал със свой 14-годишен приятел и бъдеща жертва из гората край
пионерския лагер, двамата срещнали непознат висок мъж с белези по
лицето.

Случайният минувач се зарадвал на срещата с момчетата и ги
заговорил. Мъжът се нарекъл Фишер и поверително добавил, че е
избягал от затвора и милицията усилено го издирва. След това нещо
като че ли разсърдило чичкото и той се нахвърлил върху децата. Както
обяснил малкият свидетел, той успял да се измъкне и да избяга.
Скривайки се в храстите, момчето видяло със собствените си очи как
Фишер убива приятеля му и се отдалечава по горската пътека.

Тази история от самото начало изглеждала твърде фантастична,
прекалено театрална. Знаейки, че сред децата в пионерските лагери се
разказва страшната басня за някой си Фишер, следователите решили да
се доверят на младия свидетел с крайна предпазливост. Все пак подобен
сигнал не можел да бъде оставен без проверка. Фишер - било той
затворник, шахматист или рибар, или дори собственик на тази фамилия,
бил обявен за издирване.

Според описанието на момчето търсели висок, широкоплещест мъж,
на около 30 години, с белези по лицето, с провинциален диалект, който
имал на дясната си ръка татуировка на змия, увита около меч и думата
"Фишер".

Чак много по-късно следствено-оперативната група разбрала, че
свидетелят-фантазьор ги е пратил за зелен хайвер със своя разказ. Това
наложило да преработят отначало основната си версия. Издирването се
провеждало във всесъюзен мащаб и на територията на СССР не останал
нито един непроверен Фишер, за съжаление без резултат. Паралелно с
това се осъществявала оперативна разработка на любителите на
шахматната игра. Можело да се окаже, че Фишер е поклонник на
знаменития гросмайстор Робърт Джеймс Фишър. Това направление на
разследването също попаднало в задънена улица.

При издирването на Фишер (1986-1992 г.) били проверени над 47 500
души - осъждани, психично болни, страдащи от полови аномалии. В
резултат на това били разкрити около две хиляди престъпления със
сходна мотивация.



Легендата Фишер

"Фишер - герой от детството. Наред с "Черните ръце", "Ковчезите
на колела" и "Черните волги, в които не бива да се качваш". Най-
популярният маниак в СССР. Чикатило стана известен чак след
залавянето му, а името на Фишер се знаеше от цялата страна... "-
интернет потребител

Колкото по-далеч отивало търсенето, толкова повече противоречиви
описания на Фишер се появявали. Той се превърнал в многолико
същество и придобил статуса на легенда, мит. Щом някой мъж
се приближел до момче, веднага се появявали подозрения - да не би това
да е Фишер?

За Фишер се носели многобройни слухове. Страшните разкази за
него били гвоздеят на програмата в пионерските лагери. Децата се
плашели взаимно, а родителите предупреждавали рожбите си да не
общуват с непознати. Името на Фишер се превърнало в нарицателно -
изписвали го на стените, издълбавали го по пейките, за него се
съчинявали песни. Името му гърмяло от всички страни, както по-късно
щяло да гърми името на Чикатило.

Естествено самият Головкин имал съвсем косвено отношение към
всичко това, но не отминал възможността да се възползва от "магията"
на това страшно име впоследствие. Преди да убие жертвите си им
съобщавал, че именно той е легендарният Фишер и се наслаждавал на
ужаса, който се изписвал по лицата на децата, които не можели да
повярват, че техните глупави детски страховити истории изведнъж са се
превърнали в реалност, и то много по-ужасна отколкото са могли да си
представят.

Едновременно с търсенето на най-разнообразни фишеровци,
следственото "сито" пресявало и всевъзможни престъпници - огромният
контингент от осъждани изнасилвачи и убийци, както и
хомосексуалисти и хора склонни към сексуално насилие. Но и това
мащабно начинание се увенчало с пълен неуспех.

Периодът на извършване на убийствата съвпадал с престъпленията на
ростовския маниак Чикатило. Методите - убийство, разчленяване, гавра
с трупа - също съвпадали в голяма степен - но като че ли имали друга



насоченост. Докато Чикатило нападал жени, момичета и момчета, то тук
се наблюдавала очевидна избирателност. Удушвача подбирал само
момчета на определена възраст. Опитвайки се да разберат дали тези
серии от убийства са свързани помежду си, сътрудниците на милицията
се обърнали за помощ към учените.

Ръководителят на Всесъюзния научно-методически център по
въпросите за сексопатологията професор Г. Василченко изучил
материалите и направил следните препоръки:

"Сексуалните действия на престъпника могат да се опишат като
некросадизъм, избирателно насочен към подрастващите. Случаят
напомня на убийствата в Ростовска област. Общото: жестокост,
нанесени прободни рани, по-голямата и най-травматизираща част от
които са нанесени след смъртта на жертвите. Във всички случаи са
повредени или отрязани половите органи.

Възможни са някои изменения в "ритуала", що се отнася до
повишаването на възрастта на привлекателните за убиеца момчета,
така както убиецът от Ростов променя възрастта на жертвите си.

Следва да се идентифицират всички болни, обръщащи се към
лекарите във връзка със сексуални затруднения. Това е възможно само
при пълна проверка на сексологичната история на заболяването.
 Необходимо е да се обърне внимание на лицата, които контактуват с
подрастващи (учители, възпитатели, треньори, ръководители на
кръжоци), и особено на онези, които са били уволнени или са напуснали
работа. Кръгът може да бъде стеснен след определяне на кръвната
група на заподозрения".

Препоръките на специалиста послужили за основа в работата на
оперативните служители. Само през 1988 година били идентифицирани
5 799 психично болни, склонни към полови престъпления.
Одинцовската серия била сравнена и със самия ростовски канибал -
Чикатило. Но сътрудниците от московската милиция, командировани в
Ростовска област, се убедили, че почеркът на ростовските убийства се
отличава от този в Подмосковието. Нито ростовският маниак, нито
други убийци, подложени на щателна проверка, съвпадали с профила на
"Удушвача".

Все повече се налагала версията, че еднотипните убийства са
извършени от местен жител. Пътуващите садисти по правило не убиват



на едно и също място. Милицията започнала да проверява и да
патрулира из всички населени места в Одинцовския и Дмитровския
район.

Камера за мъчения

Самият Головкин се затаил в този период (1986-1989 г.) и не
извършил повече убийства. Въпреки това децата продължавали да
изчезват безследно, но тяхната липса не била свързвана с маниака
Фишер.

През това време Головкин се подготвял да продължи лова на деца, но
вече под друга форма - по-подходяща за неговите извратени фантазии.
Убивайки ги в гората, не можел напълно да се наслади на насилието.
Постоянно се страхувал, че ще бъде видян. Убивал, оглеждайки се
непрекъснато през рамо. А искал пълно уединение и спокойствие. Искал
дълго и мъчително да изтезава момчетата, така както ставало в неговите
фантазии, искал да вижда тяхното унижение, да слуша молбите им за
милост.

През 1988 година си купил автомобил "ВАЗ-2103", тъмно-бежов на
цвят. Сдобивайки се с гараж на територията на конезавода, изкопал в
него мазе. По-късно Головкин разказва:

"Изкопах изба, в която смятах да си направя работилница. Но после
ми хрумна идеята да използвам мазето за извършване на полови актове
и престъпления".

Той бетонирал пода, облицовал стените с бетонни плочи, завинтил в
тях железни куки и пръстени, закрепил на пода стълба, от която да
провесва жертвите си.  Зоотехникът монтирал на тавана на мазето две
мощни лампи, за да се наслаждава на кървавите си деяния на ярка
електрическа светлина. Приготвяйки касапницата си,
"предвкусвал удоволствието", уверен, че "сега ще прави, каквото си
поиска", без да се страхува, че някой ще го прекъсне и ще му попречи.

Променила се и категорията на момчетата - сега се прицелвал в
онези, които са избягали от къщи, чийто родители не биха ги потърсили
веднага или дори изобщо.

Колата много помогнала за осъществяването на замисъла на



Головкин. Той често излизал да търси момчета вечер - милиционерите
напускали постовете си от 22:00 до 1:00 часа през нощта. Търсел
жертвите си с помощта на бинокъл. Запознавал се с тях, качвал ги в
колата си и по пътя решавал дали са подходящи.

В арсенала си имал няколко уловки. Първо, винаги обръщал
специално внимание на пушещите момчета. Спирал, искал им кибрит и
завързвал небрежен разговор. Справял се доста добре - вече бил изучил
детската психология и склонността на младежите към авантюристични
постъпки.

Често предлагал на децата да ограбят заедно някоя вила, да откраднат
цигари, водка... И някои от тях се съгласявали. По думите на Головкин,
това му давало повод за убийствата. Ако детето не се съгласяло на
незаконни действия, то Головкин моментално загубвал всякакъв
интерес към него, тъй като то не съответствало на хулиганския образ, на
който искал да отмъсти.

Той вкарвал момчетата, търсещи непозволени приключения,  в
багажника, обяснявайки им, че това е необходимо в името на
конспирацията. Зад вратите на своя гараж незабележимият човек се
превръщал в звяр. Тук без да бърза обстойно се приготвял за ритуала на
убийството. Събличал се и заповядвал на жертвата да се съблече... А
после се заемал с неща, неописуеми за човешкия разум.

Безследно изчезнали

За изчезналия маниак отново се заговорило чак след няколко години.
В края на 1990 година бил открит трупа на едно от многото изчезнали в
този район деца. Разчлененото тяло или по-скоро отделни скелетни
останки, разхвърляни и повредени от животните, били открити из доста
обширния район, съединяващ град Звенигород и Истра.

Милицията ги събирала в продължение на няколко дни. Експертизата
установила, че вероятно това са останките на ученика Сергей П., живущ
в село Крюково в Одинцовския район. Детето се числяло към безследно
изчезналите от 23 септември 1989 година. За последен път било видяно
на автобусната спирка, заминавайки за Москва. Разпитът на
автобусните шофьори и кондуктори не дал никакъв резултат. По всяка



вероятност момчето така и не се било качило в автобуса или било
предпочело да пътува с влак.

Чак след три години се изяснило, какво именно се е случило през
онзи ден.

Из материалите на углавното дело:
"В около 18:00 часа на железопътната гара Перхушково в

Одинцовския район Головкин качил в колата си петнадесетгодишния
Сергей. Закарал го в гаража си чрез измама и го заставил да слезе в
специално оборудваното мазе. Там, заплашвайки го с нож, съблякъл
момчето и извършил с него няколко насилствени полови акта в най-
различни форми.

След това Головкин вързал ръцете му зад гърба, надянал примка на
шията му и го задушил. После се гаврил с трупа, провесил го с главата
надолу от тавана, отрязал носа и ушите му, отрязал главата му,
нанесъл множество прободни рани по торса му, извадил вътрешните
му органи и отрязал гениталиите му.

С помощта на хирургически инструменти и брадва Головкин
разчленил трупа, изрязал меките тъкани, изпекъл ги с горелка и ги изял.
(Човешкото месо не му харесало и впоследствие не прибягвал повече до
подобни действия). Съхранил отрязаната глава в гаража - отворил
черепната кост, извадил мозъка, постепенно отделил кожата и
меките тъкани. След това Головкин показвал черепа на Сергей на
другите си жертви, за да ги плаши".

През август 1990 година изчезнало още едно момче, пътуващо към
военния град Власих. И този път следствието доста дълго време
останало в пълно неведение за съдбата на детето. Вече доста обемистата
папка с безследно изчезнали лица се попълнила с още един случай.

През октомври 1990 година изчезнали безследно още две момчета -
шестокласник и деветокласник. Повече от осем месеца родителите им
живели в тягостно очакване на черната вест. Разчленените трупове на
децата били открити чак през юли 1991 г.

На 22 август 1991 година изчезнал Никита Богданов (15 г.), жител на
совхоз "Неволин", който бил дошъл на гости на баба си в селцето
Горки-10.

Както признава по-късно, през август 1991 г. Головкин качил в
колата си избраното момче. Предложил му да участва в обира на вила,



но нужният за взлома инструмент трябвало да вземат от гаража.
Откарал момчето в гаража и се погаврил с него по най-извратен начин.
След това го провесил, разчленил тялото му, събрал кръвта му в една
ваничка, и ампутирал половия му член и тестисите. Головкин не се
задоволил с горните "експерименти". Одрал кожата на тази нещастна
жертва и я консервирал. Другите останки отнесъл в гората и ги заровил.
Дрехите на жертвата изгорил в гаража си. Впоследствие властите
открили фрагменти от кожа и обгорени късове тъкан в старото огнище.

Останките на загиналото от мъченическа смърт дете били открити
след петдесетина дни, на 13 октомври. Този път служителите на
милицията били "сюрпризирани" - редом с разчлененото тяло на
жертвата неизвестният изверг бил оставил фрагменти от кожа, одрана от
торса и краката.

Извънредно положение

Ужасната смърт на още едно малко момче, колкото и цинично да
звучи, дала на следствието ценна информация. През август 1991 година
Москва и Подмосковието били буквално наводнени от милиционери и
военни. Във връзка със създаването на Държавния комитет за
извънредно положение и опита за отстраняване на президента Михаил
Горбачов, в страната било обявено извънредно положение.
Следователно с висока доза увереност можело да се предположи, че
престъплението е дело на местен жител, който разполага с автомобил и
място, на което да извършва зверствата си. Друг немаловажен момент се
оказало това, че одраната от момчето кожа била осолена с фуражна сол.
Достъп до сол в такива количества имали само ограничен брой лица,
работещи в селското стопанство и животновъдството.

Всичко това определило по-нататъшната посока на разследването.
Следствието съсредоточило усилията си в търсенето на местен жител,
собственик на пътнотранспортно средство, който има отношение към
животновъдния отрасъл. Но проверката на местните жители не дала
никакви определени резултати.

Колкото и да е странно в обширния списък с подозрителни лица,
съставен по време на тези проверки, не се намерило място само за



главния виновник за всички тези събития. Работата е там, че Головкин
както и преди имал московско жителство, но за да не губи време в
пътуване до столицата и обратно, от конезавода му били отпуснали
помещение на втория етаж в административния корпус.

Жилището на Головкин представлявало най-обикновена стая: диван,
шкаф, писалище и разхвърляни документи, изписани с кривия почерк на
зоотехника-селекционер. Прозорецът му гледал към покритите с
изумрудена трева ливади. Зад тях, на един невисок хълм, се издигал
силуетът на конезавода и незабележимите очертания на неговия зелен
гараж. Поглеждайки през прозореца, Головкин можел всеки ден да се
наслаждава на символа на своето могъщество…

Ходът на следствието получил нов тласък през 1992 година, когато за
началник на Главно управление за углавни разследвания бил назначен
небезизвестният Владимир Колесников, който през 1990 г. лично
задържал най-прочутия и неуловим маниак в СССР - Андрей Чикатило.
Престъпленията, извършени от неговия също така неуловим "колега"
Фишер, имали широк обществен отзвук и било необходимо да се вземат
спешни мерки за залавянето на престъпника.

Мерките на милицията

На 30 март 1992 година постоянната следствено-оперативна група
била извикана в Генералната прокуратура на Русия, където се провел
разговор за това какви организационни мерки е необходимо да се
вземат, за да се доведе най-сетне операцията "Удушвач" до логичен
край.

На 2 април 1992 г. с тази работа се заел старши следовател от
прокуратурата Евгений Бакин. Бакин имал опит в залавянето на
маниаци, тъй като в края на 80-те бил участвал в разследването на
Чикатило. Отново била създадена следствено-оперативна група, чийто
състав включвал основно нови хора. Разследването оглавил майор
Владимир Цхай.

Тогава следствието разполагало с десетки томове углавни дела, които
включвали убийствата на трите момчета от 1986 г. Но имало още
подобни убийства - през 1989, 1990 и 1991 г. На 3 април Бакин събрал



всички тези случаи на едно място.
По първите три убийства била свършена много работа. Случаят не

бил закрит, но активното разследване било приключило през 1988 г.
След това работата замряла. Но както е известно Удушвача също се бил
затаил.

Из едно интервю на Бакин:
"Когато изучавах случая и свързаната с него информация за

престъпленията в Одинцовския район, у мен възникна версията, че
последните убийства са извършени от едно и също лице. Освен това
ставаше ясно, че в живота на престъпника са настъпили сериозни
промени.

През 1986 той не е разполагал със "стационар" - постоянно място,
където да може да разчленява труповете. Излизал на лов за деца, но
разчитал главно на елемента на случайността. Удушвача никога не
знаел предварително коя ще бъде жертвата му, "грабвал" всекиго,
практически първия срещнат. Тогава, през '86, Удушвача убивал там,
където нападал. Практически не криел първите мъртви тела.

В заровените останки на момчето Никита беше открито снопче
коса. Експертизата установи, че космите не принадлежат на
жертвата. Това се оказаха... косите на друго момче, убито преди една
година. Това обстоятелство доказва, че престъпникът сега се
разправя с жертвите си на едно и също място - стационар. Натрапи
се и още един прост извод: убиецът откарва труповете на мястото,
където ги заравя с някакъв транспорт, тъй като край
импровизираните гробища няма населени места".

Следователите се заели още по-целенасочено да отработват версията
за личността на престъпника. Особено внимание отделили на жителите
на Звенигород и селцата Жаворонки, Голицино, Горки и Перхушково.
Сега взимали под внимание всеки, който се вписвал в обобщения психо-
социален типаж: заподозреният действа сам, висок е на ръст, има
познания по анатомия, работи в морга или кланица; разполага с личен
автомобил, гараж или хамбар.

Следствието се активизирало, но изчезванията на деца и подрастващи
не спирали.



Звяра надминава себе си

В нощта на 21 срещу 22 април 1992 година Головкин качил на стоп в
колата си момче на около шестнадесет години. Първоначално не искал
да го убива: очевидно не съвпадал с "параметрите" му. Но изведнъж
младежът поискал да спрат и се хвърлил с нож в ръка върху Головкин,
крещейки: "Излизай от колата!". Головкин обаче хванал ръката му и
обръщайки острието към нападателя си, одраскал окото му. Само ако
знаел начинаещият крадец какъв номер ще му извърти съдбата заради
тази необмислена постъпка! Той се опитал да се измъкне, но Головкин
се оказал по-силен. Вече в мазето на гаража той казал: "Тук убивам
крадци! Но ти още повече се провини като вдигна ръка срещу мен!".
През онази нощ извергът надминал себе си.

Головкин си спомня за престъплението, описвайки го безстрастно,
неизразително и монотонно. Той съблякъл младежа, вързал ръцете му
зад гърба и го изнасилил. След това провесил своята жертва за ръцете от
високо, омотал връв около половите му органи и започнал да я дърпа с
всичка сила. После горил с горелка лицето и срамните му косми.

Сетне надянал на главата му ръкавицата, която използвал за
осеменяване на конете. Момчето започнало да се задушава и изпаднало
в конвулсии. След малко маниакът свалил ръкавицата. Юношата го
умолявал да не го убива, обещавал да му даде каквото поиска, да
изпълни всяко негово желание...

Но тези молби още повече усилили възбудата на Головкин. Сега
компенсирал за униженията от детството си. Накарал момчето да се
качи на една табуретка, надянал на шията му примка и ритнал столчето
изпод краката му.

После изкарал цялата си злоба върху мъртвото тяло: провесил го за
краката, отрязал главата, източил кръвта му, разчленил ръцете и краката
му, отворил коремната кухина, направил разрези на белите дробове,
свалил скалпа от главата му, извадил очите му, разсякъл наполовина
тазовите кости. Действал професионално: все пак бил завършил
академията по коневъдство - имал опит с разчленяването на конски
трупове... Миризмата на кръв и видът на късовете плът много
възбуждали маниака, довеждали го по неговите думи до "възвишено,



светло" състояние.
Скромният зоотехник трябвало да отиде на работа след тази нощна

вакханалия. Мнозина забелязали уморения му вид. Головкин само
махнал с ръка: просто не се бил наспал хубаво. А после побързал да се
прибере в своето мазе - тайното царство на ужаса и смъртта...
Разглеждал останките на тялото, преобръщал ги. Това страшно за един
нормален човек зрелище докарвало Головкин до състояние на особен
емоционален възторг.

Няколко дни след убийството на това 15-годишно момче от село
Горки-10 в милицията постъпил сигнал за изчезването му. Родителите
се отнесли доста спокойно към липсата на сина си, понеже момчето вече
няколко пъти било бягало от къщи. Но следователите инстинктивно
чувствали, че и този младеж е бил застигнат от лоша участ, което, уви,
се потвърдило по-късно.

Отчитайки, че Горки-10 не за първи път попада в полезрението им,
властите решили да подложат на старателна проверка цялото мъжко
население в селото и неговата околност. Заподозрените лица ставали все
по-малко, кръгът се стеснявал, но до развръзката все още имало време и
въпреки всички усилия, прекратяването на серията от убийства се
случило с цената на още три момчешки живота. Тяхната участ е може
би най-мрачният епизод от кървавата епопея на подмосковския маниак
Фишер.

Последните жертви

Последни негови жертви станали наведнъж три момчета. Той се
запознал с тях и един техен приятел от Москва на 14 септември 1992
година на перона на гарата и им предложил да ги закара до село
Горки-10. По време на разговора Головкин разбрал, че те пътуват до
Москва почти всеки ден, за да играят на игралните автомати на станция
"Белоруская".

На следващия ден - 15 септември - Головкин отишъл специално на
гарата на Жаворонки, за да изчака вчерашните си приятели. Видял ги да
слизат от електричката и се приближил към тях. Головкин предложил да
ги закара до Горки-10 и те се съгласили, сякаш го познавали отдавна.



След това Головкин приложил любимата си примамка - казал, че знае
откъде могат лесно да откраднат цигари, но за целта трябва първо да се
отбият в гаража му.

Приятелите първоначално проявили нерешителност и даже се
отдалечили, за да обмислят насаме предложението му. Но колебанието
им не траяло дълго и те се съгласили.

Из протокола на разпита:
"Следовател: Опишете ми тези момчета.
Головкин: Слабовати, със светли коси. На около 11-12 години.
Следовател: А, ако бяха отказали да крадат цигари?
Головкин: Тогава нищо не бих предприел с тях.".
Той скрил две от момчетата в багажника си, а третото на пода на

задната седалка. В гаража им казал да слязат в мазето. Момчетата нищо
не подозирали. В мазето внезапно се нахвърлил върху тях и ги вързал.
След това им разиграл малък театър.

Из протокола на разпита:
"Головкин: Аз им казах: "Чували ли сте за Фишер? Това съм аз!".

Казах им още, че имам единадесет жертви и сега ще ги убия - казах им
в каква последователност ще го направя.

Следовател: От какво се определяше тази последователност?
Головкин: Ами, Ефремов ми харесваше най-много. Исках по-дълго да

гледам мъченията му...".
Ефектът надхвърлил всичките му очаквания - те започнали да молят

за милост, обещавали му всичко. Молбите на децата само го възбуждали
още повече. Първи, пред очите на приятелите му, Головкин започнал да
изтезава Сидякин. Надявал на главата му ръкавицата за осеменяване на
добитък и гледал как се задушава. Изнасилил го. Накрая го обесил от
стълбата.

После дошъл редът на Шариков... След всичките мъчения Головкин
качил Шариков на табуретка с примка на шията и накарал последното
останало живо момче Ефремов да ритне столчето изпод краката му, за
да види неговото унижение. След това разчленил Шариков пред очите
на Ефремов. Показвал му вътрешните органи. Момчето реагирало
спокойно, без истерия, като само отвръщало глава.

После Головкин провесил за ръцете самия Ефремов и започнал да
измъчва и него. Жигосал на гърдите му някаква нецензурна дума.



Опърлил лицето и срамните му косми с горелка. Момчето крещяло
истерично от болка, но маниакът запушвал устата му с ръка. Накрая го
обесил. Вече нямал сили и желание... изтощил се от чудовищната си
работа, с която се занимавал през цялата нощ на 15 срещу 16 септември.

На разсъмване Головкин откарал труповете на тримата приятели в
гората в района на платформата Часцовская. И преди да ги зарови
отново се погаврил с телата на момчетата: рязал, драл кожа, вадил очи.
На един от убитите отрязал парче от бедрения мускул, а от лицето на
друг одрал кожата. Когато всичко приключило, вече било 6 часа
сутринта. Той винаги взимал за спомен по някоя малка вещ от жертвите
си: ключодържатели, цветни стъкълца. В последните три жертви
намерил 25 рубли, които похарчил. От Ефремов откраднал една иконка
на верижка. Иконката изхвърлил веднага. Верижката носил до
залавянето си. Смятал, че ще го пази от неприятности и беди.

Коментар на главния научен сътрудник на Министерството на
вътрешните работи Ю.М. Антонян:

"Физическите страдания и мъченията на децата доставяли на
садиста огромна наслада, защото напълно господствал над тях.
Предварително обмислените подробности около изтезанията му
доставяли  "радост, самоуважение", самоутвърждаване в
собствените му очи. Обичал да мисли, че на света не съществуват
качества като героизъм, преданост, взаимопомощ, а само
предателство и пренебрежение към ближния.

Головкин се убеждавал в това, когато например под смъртна
заплаха, заставял момчетата да обесват другарчетата си. Колкото
по-търпеливи били те, толкова по дълго ги изтезавал (понякога до 3
часа) и толкова по-голямо удоволствие получавал".

Основен заподозрян

Изчезването на три момчета наведнъж буквално потресло местните
жители. Веднага били предприети активни действия за издирването на
децата. Участниците в операция "Удушвач" се добрали до
информацията, че трите момчета имат познат в Москва, който си
спомнил, че един път, когато дошъл на гости на тримата си приятели в



Одинцовския район, от гарата до село Горки-10 ги бил закарал с колата
си някакъв "чичо Серьожа Головкин". Властите се отнесли към
получената информация доста сериозно.

Но следствието не разполагало с нищо срещу Головкин, освен
подозрения и низ от случайни или неслучайни съвпадения. Никакви
улики, никакви солидни доказателства. Даже не били открили телата на
загубените момчета, така че за задържането на този човек било рано да
се говори. Извършвала се аналитична проверка, установявали се
връзките му, проверявало се алибито му. Изяснило се, че Головкин има
московско жителство, не е бил съден, не се е лекувал в психодиспансер -
и затова до този момент не бил попаднал в полезрението на милицията.

На 4 октомври в гората край село Угрюмово, където преди шест
години било открито тялото на 14-годишното момче от пионерски лагер
"Звезден", гъбари се натъкнали на детски гроб, разкопан вероятно от
дивите зверове. В него се оказали останките на изчезналите деца:
труповете на две от удушените деца били обезглавени, а пораженията
по тялото на третото шокирали служителите на властта …

Следствието вече разполагало с главен заподозрян, но срещу него все
така нямало изобличаващи улики и основания за задържането му.
Местното началство на милицията напрегнато претегляло всички за и
против, опитвайки се да избере най-добрия вариант - да продължат да
следят обекта с надеждата да го заловят с кървави ръце, или да
извършат арест с надеждата, че междувременно ще намерят
неопровержими доказателства или ще получат собствените му
признания за извършените престъпления.

В утрото на 19 октомври 1992 година заподозреният напълнил
резервоара си с бензин и потеглил нанякъде, като по пътя подминал
милиционерските постове и катаджийски патрули. Шофьорът бил
задържан някъде към обяд на железопътния прелез в селището
Жаворонки. Той меко казано се подчинил на служителите на реда с
голяма неохота. На езика на милиционерския протокол това се нарича
"непослушание". Стараейки се да не привличат вниманието на външни
лица, милиционерите закарали Головкин в управлението в село
Успенское, където докарали и колата му.



Дълга нощ

Ако се придържаме строго към буквата на закона, то, разбира се,
задържането на Головкин било неправомерно. Той не бил заловен  на
местопрестъплението, никой от потърпевшите или очевидците, не го
бил посочвал, явни следи, сочещи към него, също нямало. Личността му
била известна, имал местожителство и не се готвел да бяга. В същото
време обстоятелствата показвали, че именно той е престъпникът, когото
търсели от толкова много години. Той бил поставен под денонощно
наблюдение, но това не можело да продължава вечно. Решението за
задържането му било взето на достатъчно високо ниво и било
единственото правилно. Освен това Головкин бил арестуван по член 90
от Углавно-процесуалния кодекс на РСФСР, т.е. до предявяване на
обвинения. Само това дало възможност на властите да се сдобият с
обективни доказателства, а след това и с признанието му.

Пристигайки в милиционерския участък, Головкин се държал
подчертано спокойно, отговаряйки на въпросите на следователя
равнодушно и обстоятелствено. Седемчасовият диалог между
следователя и заподозрения не довел до нищо. И ръководителят на
бригадата старши следовател от прокуратурата Евгений Бакин стигнал
до извода, че основания за задържане няма и Головкин следва да бъде
освободен!

В този може би най-сложен за следствието момент началникът на
Управлението за углавно разследване в Московска област Николай
Чекмазов взел инициативата и дал разпореждане да се продължи
работата с Головкин.

Възниква въпросът: ако решението за задържането на Головкин било
взето не от висшестоящи длъжности лица на прокуратурата и
Министерството на вътрешните работи, а от районните следователи?
Как би постъпил тогава районният прокурор? Той би имал пълното
право да освободи заподозрения, тъй като срещу него отсъствали не
само процесуални доказателства, но и основание за задържане. И не
само да го освободи, но и да предприеме разследване на действията на
следствието. (Подобна ситуация се наблюдава и в случая на Чикатило).

Головкин прекарал най-тежката нощ в живота си в следствения



изолатор, опитвайки се да се отърве от верижката на своята последна
жертва и обмисляйки какво да говори на разпита. Всички тези тежки
емоционални преживявания го довели до опит за самоубийство.
Неуспешен опит.

Веществени доказателства

След няколко дни властите се сдобили със заповеди за обиск на
гаража и стаята на Головкин. Именно при обиска на гаража на старшия
зоотехник-селекционер били намерени и иззети веществени
доказателства за извършването на няколко убийства.

Из протокола за огледа на гаража на Головкин:
"При отварянето на гаража вътре в него бяха открити: брадва,

парцали, ножове, монтирани на тавана дъски, туристическа
брадвичка с кафеникави петна... Проведеният анализ показа наличието
на кръв.

Сред парцалите бяха открити части от момчешка ученическа
униформа. На пода на гаража има капак, под който се намира
оборудвано мазе... Размерите на мазето са 180 см на 250 см, височина
280 см.  

При огледа на мазето бяха открити: детска ваничка със следи от
обгорени органи и с характерната миризма на плът; следи от кръв по
стените; корито с фрагменти от овъглена кожа; две куки с железни
пръстени в стената; окървавен суичър; варел; синьо-бяло въже в едно
чекмедже; тел; горелка;  въже; нож; спринцовки; кибрит; скалпел;
вазелин; презервативи; игла...".

В колекцията на изверга били открити двадесет различни модела и
размери ножове. Картината, изложена пред очите на следователите,
била достатъчно красноречива и отговаряла на въпроса кой е убиецът,
който всявал ужас из цялото Подмосковие от толкова години насам.

Признания

В първите дни след ареста си маниакът бил много изплашен. Но
после това чувство се сменило с облекчение. "Най-накрая всичко за мен



свърши и повече никога няма да се повтори". Отказал да се види с майка
си, защото се срамувал от нея. Головкин бил затворен в следствения
изолатор "Матроска тишина", където по думите на охраната се държал
кротко, стараейки се да не досажда на съкилийниците си. Но, съгласно
неписаните затворнически закони, Головкин бил порядъчно пребит от
своите "колеги", когато разбрали с какво се е занимавал навън. В
интерес на следствието и на самия Фишер се наложило да го преместят
в самостоятелна килия.

На 30 октомври срещу него било повдигнато обвинение за умишлено
убийство при особено тежки обстоятелства с цел прикриването на друго
престъпление, съпроводено с изнасилване.

В този период Головкин активно сътрудничил на следствието, тъй
като бил решил, че няма особен смисъл да се инати при наличието на
толкова убедителни доказателства за вината му. През ноември 1992
година показал мястото, на което бил заровил трите убити момчета и
уточнил подробностите около убийствата от 1986 г., извършени в същия
район. Освен това показал мястото, където бил оставил разчленения
труп на убитото на 22 април 1992 г. момче, чието тяло все още не било
открито. Практически веднага си признал за убийствата на 11 деца,
извършени в периода 1986-1992 г.

Но случаите на изчезнали деца през този период били доста повече -
по данните на следствието Головкин бил извършил не по-малко от 40
убийства на момичета и момчета. В умовете на началниците на
милицията се мяркал призрака "Лесополоса", може би защото процесът
срещу Чикатило бил приключил само 4 дни преди ареста на Головкин.
Не бивало столичната милиция да изостава от провинциалните си
колеги.

Последвали гръмки заглавия в пресата, изразяващи увереността, че
маниакът ще продължи да прави самопризнания - това е само въпрос на
време. Следствието започнало активно да събира информация за деца,
изчезнали безследно в периода от есента на 1986 до есента на 1992 г. До
всички следствени органи в страната било изпратено искане за справка
за извършени аналогични престъпления. Като че ли назрявала поредната
сензация, сравнима по мащаби единствено с онази, която преди няколко
години бил предизвикал Чикатило…

Но, след като признал за 11 убийства, които неоспоримо се



потвърждавали от многобройните доказателства, Головкин млъкнал
като риба. В хода на по-нататъшното разследване Головкин не отрекъл
напълно, че престъпленията му са много повече, но заявил на
служителите на прокуратурата, че ще направи подробни признания само
в съда, и то постепенно. По този начин разчитал да отложи момента на
произнасянето на смъртна присъда, предполагайки, че след всяко негово
признание съдът ще бъде принуден да изпрати делото му за
допълнително разследване.

Така през февруари 1993 година следствието фактически се оказало в
задънена улица. Информацията за разпръснати епизоди на убийства на
деца се обобщавала, анализирала, но следователите не могли да вменят
вина на маниака за други престъпления, а самият Головкин не горял от
желание да им сътрудничи.

Психиатрична експертиза

През лятото на 1993 година в института "Сербски" била проведена
психиатрична експертиза на Головкин. Той бил обявен за вменяем по
отношение на всички обвинения, макар експертите да отбелязали
наличието на признаци за шизоидна психопатия.

Из характеристиката на главния научен сътрудник на
Министерството на вътрешните работи Ю. М. Антонян:

"Головкин е ярко изразен некрофил. Не само решава всичките си
важни житейски проблеми с помощта на смъртта, и не просто
изпитва непреодолимо влечение към труповете и тяхното
разчленяване. Той изпитва сексуално и психологическо удоволствие от
самата смърт и всичките нейни стадии - от ужаса на момчетата
пред неизбежната гибел, техните продължителни страдания и агония,
до разчленяването на телата им, отрязването на главите им,
одирането на кожата им и т.н.

Некрофилията му се проявява в това, че отнасял отделни части от
труповете в дома си и дълго, докато не почнели да гният, им се
"любувал". Този човек сякаш съществувал в някакъв отвъден свят, в
който няма нито добро, нито зло, и всичко е еднакво сиво, унило и
отвратително. Нямал нужда от никого, а смъртта на жертвите му е



единствената цел и смисъл в живота му".
За затворения и раним Головкин подобно нахлуване във вътрешния

му свят не протекло без странични ефекти - той извършил втори опит за
самоубийство. Отново неуспешен.

Съдебният процес

През 1994 година делото на Головкин най-накрая стигнало до съда.
Материалите по случая заемали 95 тома.

Изслушването на углавното дело срещу зоотехника, обвинен в
жестокото убийство на 11 момчета, започнало в Московския областен
съд на 22 август 1994 година.

Държавният обвинител Анатолий Сокин зачел своето обвинително
заключение, което наброявало 300 страници.

По думите на охраната Головкин се държал спокойно и сковано, като
"препариран". Според съдията това се дължало на речта на обвинението,
по време на която Головкин се стараел да не гледа никого, седял със
затворени очи и се преструвал на заспал. Когато бил помолен да даде на
съда сведения за себе си, Головкин отказал да го направи.

Разглеждането на процеса, който продължил почти половин месец (от
22 август до 5 октомври) се извършило при закрити врата, за да, както се
изразява съдията Александър Дзибан: "не причиняваме болка на
близките на жертвите".

Близките на маниака отказали да дадат показания, осланяйки се на
своите конституционни права.

Адвокатът на Головкин предложил да не се прибягва до смъртно
наказание. Представителят на защитата обосновал своята молба, от
негова гледна точка, напълно логично: в ежедневието и в работата си
Головкин бил описван само положително, не бил съден преди това,
оказвал съдействие на следствието. Що се отнася до неговата
пристрастност към момчетата и невниманието му към женския пол, то
това според защитника не било вина на обвиняемия, а негово нещастие.
Клиентът му обаче бил доста по самокритичен. Головкин заявил на
съдията, че не желае да се защитава и иска смъртна присъда.

Запознавайки се с обстоятелствата по случая, съдът обявил Сергей



Головкин за виновен по всички повдигнати обвинения за 11 умишлени
убийства, изнасилвания и кражба на лично имущество (маниакът си
присвоявал парите и вещите на убитите момчета).

Духовна свобода

На 19 октомври 1994 година Московският областен съд осъдил
Сергей Александрович Головкин на смърт. Обявяването на присъдата
му продължило три часа. Головкин приел спокойно решението на съда.

Очаквайки изпълнението на присъдата си в затвора, Головкин по два
пъти на ден правел физически упражнения и понеже не обичал да води
безсмислени разговори, запълвал свободното си време с брошурката
"Рост ученика", която се разпространявала в затворите от
американското религиозно общество "Духовна свобода".

Духовните търсения на затворника Головкин:
"Винаги мисля за света и за живота на хората, но само

емоционално. Много би ми се искало да взема участие в
разпространението на Евангелието, да работя в християнска мисия
или да помагам за работата й, и да моля Господ за помощ".

"Не ми се иска да си спомням за миналото - това остана в стария
ми живот, приключи със съда и нямам повече сили да се връщам към
това, даже прогонвам мислите за миналото, ако те се появят".

Майка му идвала да го види, не се отказала от него, а почти всеки
месец Головкин се срещал с адвоката си. Имал поддръжка... В края на
ноември 1995 г. узнал от вестниците за отказа на президента да го
помилва.

Съседът по килия на Головкин Борис Голубев си спомня последния
му ден:

"Той така интересно възприемаше всичко. Така се случи, че в онзи
ден бе рожденият му ден. Събра си нещата. Спокойно легна да спи.
Възприемаше всичко спокойно, хранеше се добре, стана сутринта в 10
часа, а в осем и половина вечерта го отведоха на разстрел. Може би
вярата в Бог му е помогнала, в крайна сметка той се опитваше да
вярва..."

Той прекарал месеца преди екзекуцията си в стандартната килия за



смъртници в затвора "Бутирки": сиви стени, 3 койки, умивалник, лични
вещи, на стената - фотографии. Головкин е последният арестант, който
минава по дългия коридор до "изпълнителната" зала... Това става през
1996 година. След това в Русия влиза в сила мораториум над
изпълнението на смъртното наказание.

Така приключва последното действие на една стара като света
история: тихо, скромно и леко чудновато момче не успява да намери
мястото си в този свят и решава да му отмъсти за всичките си беди и
разочарования. Но, извършвайки своята "праведна мъст", не забелязва,
как погубва самия себе си…
 



Сергей Ряховски: Великия Командор и неговите
жертви

Сергей Викторович Ряховски с чиста съвест може да бъде причислен
към категорията на асоциалните неорганизирани серийни убийци. Той
извършва общо 19 убийства в Москва и Подмосковието, различаващи се
доста едно от друго по начин на изпълнение, пол и възраст на жертвите,
място и време на нападението. От ръцете на Ряховски загиват 12
възрастни жени, трима подрастващи и четирима мъже. Други пет
жертви на нападенията на Ряховски остават живи, благодарение на
съпротивата им или благоприятно стечение на обстоятелствата.
 



Любителят на котки

Бъдещият убиец се ражда огромен и на шестмесечна възраст вече
тежал 11 килограма. Малкият Серьожа се развивал добре само във
физическо отношение - проговорил чак на три години, често боледувал,
но пък бил тихо и спокойно дете и не досаждал на близките си. Появил
се на бял свят на 29 декември 1962 година в селцето Салтиковка, което
някога принадлежало на рода Салтикови, чиято представителка Даря
Салтикова се прочува като убийцата и садистка Салтичиха.

Изследванията на серийните убийци нерядко обясняват причините за
тяхната жестокост с трудно, безрадостно детство, равнодушие или
липса на ласки от страна на родителите. Смята се, че това формира
характера на бъдещите престъпници. Това обяснение обаче не подхожда
на Ряховски. Неговите близки му оказвали непрекъснато внимание. Той
бил възпитаван у дома от майка си, баща си и баба си и не посещавал
нито ясли, нито детска градина. До пети клас го изпращали до двора на
училището, обличайки го грижливо в дебели дрехи, за да не се простуди
и заболее. Серьожа бил затворен в себе си и рядко общувал със своите
връстници.

Малкото момче се отличавало с впечатлителност и ранимост още от
детството си. Веднъж прибрал едно котенце от улицата и родителите
му, не желаейки да огорчават сина си, му позволили да го остави в
къщи. Но скоро котенцето се разболяло и умряло. Серьожа не можел да
си намери място от скръб и цял месец мислел и плачел за кончината на
животинката.

Тази трогателна сама по себе си история извиква не съвсем обичайна
асоциация у запознатите със случая на Ряховски. В том №21 от
углавното дело са описани обстоятелствата около убийството на едно
тринадесетгодишно момче в Измайловския парк.

"Котешката" тема получава там неочаквано продължение - според
собствените му думи Ряховски бил стиснал жертвата за гърлото така, че
"той даже не измяука". След това извадил нож от джоба на куртката си и
му нанесъл удар в лявата част на шията.

Но да се върнем към детските години на любителя на котки. Серьожа



не се учел особено добре, пречели му честите отсъствия по болест. В
четвърти клас си намерил увлечение. Неговите родители му купили
аквариум и той бил в състояние с часове да наблюдава поведението на
рибките, неохотно прекъсвайки за други занимания. След това сериозно
се захванал с радиотехника, опитвал се да сглобява радиоприемници и
да поправя счупени апарати. Но не посещавал кръжок, предпочитал да
се занимава с любимото си хоби самостоятелно.

След завършването на осми клас Ряховски постъпил в
балашихинското професионално-техническо училище. Получил
диплома за електромонтьор и се устроил на работа в НПО
"Криогенмаш". А след година за първи път попаднал в полезрението на
органите на реда.

Зрели вкусове

Впоследствие, по време на следствието и прегледите в Центъра по
съдебна психиатрия към Института "Сербски", самият Ряховски описва
своите интимни срещи с дамите. Той определено не можел да се оплаче
от липса на обожателки.

Съдейки по случилото се през 1982 година, страстите на Ряховски не
били насочени към неговите връстнички или млади жени, а към дами на
доста преклонна възраст.

През 1982 година, след няколко нападения на възрастни жени, той
получил доста леката присъда от четири години по обвинение в
хулиганство. В затвора се запознал с хомосексуалния секс. Ряховски
излежал присъдата си и се върнал на свобода с чиста съвест, запазвайки
придобитите в затвора наклонности, без обаче да се счита за
хомосексуалист. Освен това си бил направил съответните изводи.
Разбрал, че не бива да оставя свидетели и затова оттук насетне не давал
на жертвите си никакъв шанс за оцеляване. Това не било особено
трудно - все пак се извисявал на почти два метра и тежал над сто
килограма.

Последвали 19 умишлени убийства, голяма част от които извършени
с изключителна жестокост и пет по чудо оцелели жертви, които се
отървали с обезобразявания, рани и неизличими спомени за ужасната



среща, които ги преследвали цял живот.

Млад фантаст

Родителите на Серьожа забелязали, че той изведнъж е започнал да
пише много. Надникнали в тетрадките и разбрали, че техният син
съчинява книга за Великия Командор... Иззетите при обиска
литературни "шедьоври" на Ряховски дават възможност да се разбере
по-дълбоко личността на техния създател. Тетрадките съдържали три
варианта на космическата повест "Старфал".

В съчинението, обилно нагиздено с рисунки на звездолети и лазерни
автомати, се описват грандиозните дела на Великия Командор по
благоустройството на Меджупланетната Федерация, възпитанието на
новото поколение и създаването на общество, в което слабите подлежат
на реинкарнация. Всъщност Ряховски обосновава своите престъпления
равно и безстрастно със същите научни термини:

"Считам хомосексуалистите и проститутките за ненормални хора.
Те могат да се поправят с метода на реинкарнацията. Смятам това
за своята най-важна мисия".

Създателят на сюжета, съдейки по оценката на психиатрите, не бил
съвсем наясно защо пише книгата и как възнамерява да я завърши.
Веднъж Ряховски казал в следствието, че някой ден ще отнесе своята
повест в издателството.

Както може би се досещате фантастиката е любимият жанр на
маниака. Той четял и препрочитал Азимов, Бредбъри и други писатели.
Въобще проявявал голяма начетеност. Споменал и романа "Мълчанието
на агнетата", където се разказва за неговия американски "колега" -
човекоядецът доктор Ханибал Лектър. Ряховски се произнесъл
скептично за филма, създаден по книгата, подчертавайки, че в романа,
за разлика от филма, "има идея, философия".

Той претендирал, че и собствените му постъпки имат философско
обяснение. Ряховски считал убитите мъже за хомосексуалисти.
Потвърдил, че е извършвал престъпленията с пълно съзнание:

"Нека минат през реинкарнация, след което ще се преродят за
следващия си живот като нормални хора".



Маниакът имал готово обяснение и по въпроса с убийствата на жени:
прочиствал обществото от проститутките...

Горското чудовище

През 1988 година в Подмосковието, в горските масиви на Кунцево,
Измайлово, Лосовия остров и Раменское започнали да се появяват
страшно обезобразени трупове. Характерът на раните не оставял място
за съмнение: не диви зверове нападали хората - убивал ги човек.

Ряховски извършил първото си убийство на 19 юни 1988 година.
Негова жертва станал хомосексуалистът Вилкин. Двамата се запознали
предната вечер и Вилкин предложил на Ряховски секс срещу пари.
Вилкин се съгласил на пасивната роля, а Ряховски съответно поел
активната. Поради тази причина убиецът считал Вилкин за "педераст",
но не и себе си. Двамата се уговорили, че на 19 юни ще заминат за
вилата на Вилкин, където ще правят секс.

Навлизайки в гората, Ряховски без да губи време пробол Вилкин
четири пъти в гърба с отвертка, съблякъл трупа му и го сложил напряко
на една повалена бреза. Непристойната поза на тялото по-късно
подсказала на следователите за сексуалните предпочитания на жертвата.
Вилкин старателно криел от околните своя порок; подобно на много
други латентни хомосексуалисти той имал семейство и на пръв поглед
създавал съвсем благоприятно впечатление. По-късно в деня на смъртта
му Вилкин възнамерявал да посети родилния дом, където дъщеря му
току-що била родила неговия внук.

Второто си убийство маниакът извършил на 4 юли 1988 година в
Подолския район в Московска област. Жертвата - 70-годишната
Клавдия Василиевна Хохлова - получила 14 безразборни удара с
отвертка в гърдите, раменете и гърба. След нападението останала в
съзнание, но не могла да даде описание на престъпника, защото просто
не го била видяла - той я нападнал в гръб на горската пътека. Жената
починала на следващия ден в болницата. Не била изнасилена, а
престъпникът бил взел пенсионното й удостоверение и 45 рубли.

Ряховски се решил на следващото престъпление чак след 7 месеца: на
2 януари 1989 година, докато карал ски в района на автобусна спирка



"11-и км МКАД", от ръцете му загинал 16-годишният Виталий Зайцев.
Младежът първоначално бил удушен, а после изнасилен. Баща му го
намерил след три дни в гората, обезобразен. В задника му била забучена
щека за ски. Говори се, че бащата на момчето изгубил ума си в онзи
ден...

В това убийство Ряховски вече проявил важни черти от своето
поведение на местопрестъплението, които впоследствие се забелязвали
и в другите му престъпления:

Използване на подръчни предмети при нападението
(щеката за ски);
Отсъствие на мислене в перспектива. Поради някаква
причина той взел ските на убитото момче и тръгнал с тях
надолу по пистата. Едната ска захвърлил на 500 м от трупа,
а втората - на 800 м. Като се има предвид, че не направил
никакъв опит да скрие жертвата си, пренасянето на ските
изглежда съвършено безсмислено занимание;
Хаотична картина на местопрестъплението;
Жертвата оставала свободна. Ряховски не се опитал да
обездвижи жертвата, като върже ръцете и краката й.

На щеката за ски бил открит размазаният отпечатък на убиеца. Макар
да не можел да бъде разпознат, все пак ставало ясно, че Виталий Зайцев
е убит от особено едър мъж.

Още на следващия ден Ряховски се появил отново на автобусна
спирка "11-и км МКАД", където извършил поредното си нападение над
възрастна жена. Въпреки получената рана от нож, жената оказала
яростна съпротива на престъпника и останала жива.

Ряховски често използвал в нападенията си предмети, с които самите
жертви се опитвали да се защитят от него. Така през януари 1993 година
нападнал в гората 73-годишния Осипов, който бил въоръжен с брадва.
Ряховски му отнел брадвата, задушил го, извършил полов акт с трупа
му, отсякъл главата му и я захвърлил в гората.

През нощта сънувал убийството и на следващия ден се върнал на
местопрестъплението с ножовка, която използвал, за да отреже крака на
убития човек. Осипов бил здрав старец, ветеран от Великата
отечествена война. Впоследствие Ряховски признава, че Осипов не се
бил изплашил от него, а бил замахнал с брадвата и го заплашил: "Само



се приближи!". Но брадвата не му помогнала...
Ряховски и друг път успявал да обезоръжи жертвите си. На 12 април

1993 година нападнал 62-годишната Анна Нарсинян; жената, усещайки
опасността, успяла да напръска маниака със сълзлив спрей, което обаче
не го спряло.

Тогава тя грабнала едно шило, но Ряховски й го отнел и го използвал,
за да я убие.

В един момент Ряховски изпитал потребност да започне борба срещу
"разпространението на педерастията" в Русия. С тази цел от есента на
1992 година започнал редовно да посещава Измайловския парк в
столицата, където активно се събирало гей-обществото на Москва.

На 7 септември 1992 година пасивният хомосексуалист Николай
Белкин предложил на Ряховски да правят секс. Престъпникът се
съгласил и се усамотил с нищо неподозиращата жертва в храстите,
където пуснал в ход своя нож.

Престъпникът винаги носел у себе си нож, но рядко го употребявал,
предпочитайки да използва предмети от заобикалящата го среда. След
като убил Белкин, Ряховски извършил полов акт с трупа му.

Излетите в Измайловския парк не свършили с това. След месец и
половина практически на същото място Ряховски се запознал с друг
хомосексуалист, който също му предложил да правят секс. Двамата се
скрили в храстите буквално на двайсет метра от предишната
саморазправа, където маниакът веднага задушил жертвата си. След това
изнасилил трупа. Този път жертва на престъпника станал 38-годишният
Олег Болдин.

И в двата случая Ряховски оставил семенна течност на
местопрестъпленията. Това е още един ярък признак за неговата
интелектуална ограниченост, липсата на мислене в перспектива и
неуправляемостта му по време на извършване на престъпленията.

Връщане на местопрестъплението

Ряховски редовно се връщал на местопрестъпленията - това всъщност
е характерна поведенческа черта на асоциалните неорганизирани
серийни убийци. Нуждата отново да бъде на мястото на успешното



нападение възниквала у Ряховски буквално на следващия ден след
убийството, но обикновено се сдържал, разбирайки, че такава разходка
може да се окаже саморазобличаваща. Затова се връщал при старите си
"подвизи" след месец, месец и половина.

На 22 февруари 1991 година той убил 48-годишната Татяна Норкина.
Маниакът се борил с желанието да посети местопрестъплението, но не
могъл да го надвие и преструвайки се на гъбар се появил там след месец
и половина. Безсмисленото и необмислено поведение на Ряховски
тогава се проявило с пълна сила: убиецът забравил край трупа
собствената си ръкавица, надената на щеката за ски. Ръкавицата
съответствала на ръката на мъж с двуметров ръст.

Но това обстоятелство с нищо не помогнало на властите. Макар от
момента на убийството на Виталий Зайцев през януари 1989 година да
станало ясно, че в Подмосковието действа маниак с висок ръст (около 2
м), убийството на Норкина не било свързано с неговите действия.
Основание за това бил фактът, че в единия случай жертвата била
възрастна жена, а в другия младо момче. Органите на реда даже не
знаели, че съществува цял клас серийни убийци, наречени в САЩ
"разрушители" (destroyers), които са готови да убиват практически
всеки, просто заради самото убийство.

Всъщност убийците-разрушители са класическите неорганизирани
асоциални престъпници. Широкият "диапазон на приемливост" на такъв
маниак подсказва за неговата незрялост в сферата на общуването (т.е.
неспособност да създава и поддържа устойчиви отношения с половите
си партньори) и отстъствие на ясна полова самоопределеност. Подобни
черти на личността е невъзможно да се видят у серийните убийци от
друг клас (организираните), които имат тесен "диапазон на
приемливост" и прекрасно знаят как трябва да изглежда тяхната
потенциална жертва.

По-късно, запознавайки се с материалите от углавното си дело,
Ряховски много дълго разглеждал фотографиите на Норкина и накрая
попитал може ли да си вземе "за спомен" една от тях. Удивеният
служител на прокуратурата се поинтересувал какво необичайно е видял
Ряховски в тази снимка. Маниакът простодушно отговорил: "Много е
красива...".

Знанието за такива навици, като склонността да се връщат на



местопрестъплението, помагат много на разледващите органи в
залавянето на неорганизираните серийни престъпници. Точно заради
този свой навик бил заловен вече покойният Артър Шоукрос, а и самият
Ряховски.

Въпреки огромния ръст и сила на Ряховски и свирепостта на
нападенията му, убиецът не винаги успявал да постигне целта си. От
него се спасяват общо 5 жени, най-младата от които е на 20 години, а
най-възрастната на 72. Маниакът счупил крака на последната при
нападението си...

Засада

Дълго време оцелелите жертви не можели да окажат съществена
помощ на правоохранителните органи - описанията им на нападателя
били доста непълни, защото престъпникът ги нападал в гръб,
обикновено по мръкване. Но през януари 1993 година Ряховски
допуснал фаталната си грешка: една от жертвите му го разгледала и
запомнила добре. Жената с фамилия Фокина не подала сигнал в
милицията за нападението, не вярвайки, че някой ще тръгне да търси
престъпника, но разследващите я открили сами. Фокина дала отлично
описание на нападателя си, на основание на което бил съставен много
точен портрет.

На 9 март 1993 година Ряховски изнасилил и убил 55-годишната
Шуйко. Това се случило във вилна зона в Одинцовския район. Вероятно
с развлекателна цел той бил поставил във влагалището на жертвата
взрив. Обезобразеният от бомбата труп бил открит на 11 март.

Изучавайки обстановката на местопрестъплението, криминалистите
обърнали внимание на очилата на жертвата, захвърлени край тялото. На
лявото стъкло се виждал отчетлив отпечатък от голям пръст, който
очевидно не принадлежал на собственичката им. Дактилоскопичната
експертиза установила, че отпечатъкът е оставен от Ряховски; горчивата
ирония се състояла в това, че заключението дошло чак след майските
празници, когато убиецът вече бил от 4 седмици в ареста. Това струвало
още два човешки живота!

Тялото на Шуйко се намирало в изоставена плевня. След претърсване



на околността разследващите открили в друга плевня въже, вързано на
примка.

Появило се предположението, че убиецът е подготвил мястото за
ново престъпление и вероятно щял да се върне след известно време,
когато активността на милицията в района намалее. Решено било да
устроят засада край плевнята.

В онзи момент служителите на милицията в Одинцовския район
нямали дори приблизителна представа кого търсят. Убийството на
Шуйко не било свързано с убийствата на хомосексуалисти в
Измайловския парк, както и с други убийства в Москва и
Подмосковието. Самите оперативни служители смятали, че търсят
някой от местните жители, вероятно онзи огромен мъж, който бил
нападнал Фокина през януари 1993 година. По всичките нападения на
Ряховски били възбудени общо 15 углавни дела - но те не били свързани
в една серия и се разглеждали като дело на различни лица.

На 13 април 1993 година край плевнята с бесилото се появил някакъв
огромен мъж, много приличащ на портрета и описанието, с които
разполагали чакащите в засада оперативни служители. Здравенякът,
извисяващ се на ръст 195 см и с тегло 135 кг, се оказал Ряховски. Той
признал за убийството на Шуйко още на първия разпит.

С това проявил още една характерна черта на неорганизираните
асоциални серийни престъпници - макар в началото да се инатят, те
сравнително бързо установяват контакт с властите и лесно признават за
извършеното. Освен това престъпниците от тази категория си признават
за престъпления, за които никой не ги пита. Чикатило например си
признал за половин дузина убийства, които властите изобщо не били
свързали с неговата серия. Ряховски също разказал за престъпления, за
които прокуратурата нямала представа и в които съответно никой не го
обвинявал.

На 5 май 1993 година по време на следствен експеримент той отвел
следователя по особено важни случаи от московската областна
прокуратура Михаил Белотуров на мястото на убийството на 13-
годишния Ринат Хабибулин.

Следствен експеримент



Със случая на Ряховски се занимавали мнозина - служители на
милицията, лекари, експерти-криминалисти, юристи. Всеки от тях дал
своя принос в разобличаването на маниака. Но най-тежката задача
несъмнено се паднала на ръководителя на следствено-оперативната
група Михаил Белотуров, който разказва следната случка.

Ряховски бил отведен в Подолския район, където трябвало да покаже
на властите местопрестъплението от убийството на умствено
изостаналото момче Ринат Хабибулин. Пътували дълго, друсайки се в
старичкия микробус на областната прокуратура. Ряховски с присъщ за
него маниер гледал намусено и мрачно през прозореца. Накрая стигнали
до гара "Силикатная".

"Сега накъде, Сергей?" - попитал следовател Михаил Белотуров.
Ряховски го погледнал така сякаш току-що се събужда и равнодушно

махнал с ръка:
"Натам".
"Сигурен ли си? Да не стане после..." - усъмнил се Белотуров.
"От гарата стигах до автобусна спирка 3" - твърдо отговорил

"пътеводителят".
Потеглили натам, движейки се по пътя край железопътните линии.

След десет минути Ряховски казал рязко:
"Тук. Нататък - пеша".
Тръгнали пеша. Минали покрай някакво село и се оказали в едно

поле, в чийто край тъмнеела гора. Ряховски отново уверено закрачил по
утъпканата между нивите пътечка.

Чикатило в съда
Тук е необходимо да направим отстъпление от разказа. След

залавянето на Чикатило и началото на следствените действия групата,
отговаряща за неговата охрана, се сблъскала с доста специфичен
проблем. Практиката била по време на "разходките" до
местопрестъпленията едната ръка на подследствения да е прикрепена с
белезници за някой от охраната. В повечето случаи разстоянията не
били големи, а подобни експерименти се правели не повече от един-два
пъти.

Но в случая с Чикатило тези разходки били около стотина. И
понякога се налагало да се ходи из непроходими места с цели
километри. Добавете горещината, нервното напрежение, умората...



Макар пазачите, прикрепени към Чикатило, да се сменяли често, всички
се оплаквали: синините по ръцете им не изчезвали с цели седмици.
Положението на подследствения било най-лошо.

Единственото, което можели да направят, е да сменят ръцете си. И
тогава на някого му хрумнал оригинален изход от положението - към
стандартните белезници добавили един малък детайл - дълъг стоманен
кабел, който позволявал да се увеличи разстоянието между "окованите"
и предоставял по-голяма свобода на движение. Хората престанали да се
подръпват по време на ходенето, а и ръцете ги болели много по-малко.
Именно с такива белезници разхождали Чикатило из Ростовска област.
Същите белезници били използвани и за Головкин. Ряховски се сдобил
със своя комплект окови от музея на МВР, където уникалният експонат
представлявал "украшение" в експозицията на Ростовския убиец.

Но да се върнем в Подолския район. Когато приближили гората,
Ряховски отново се обадил:

"Там има малка полянка. А отсреща през пътеката - повалени
дънери".

Тръгнали нататък. Ряховски крачел уверено, сякаш "там" имало
особен указател или надгробен знак, който е невъзможно да бъде
подминат. Времето минавало, а поляната с повалените дърва все още не
се виждала. Спрели. Михаил Белотуров, за когото чистотата на
следствения експеримент била по-важна от когото и да е от
присъстващите, не пришпорвал Ряховски. Само внимателно се
поинтересувал:

"Сергей, на прав път ли сме? Да не си се объркал?"
Мъжете запалили по цигара. Маниакът все така начумерено гледал

встрани, без да пуши. Той въобще нямал вредни привички. Тръгнали
отново. Най-сетне пътечката свършила и се озовали на слънчева поляна.
Отдясно били струпани нарязани борови трупи. Групата спряла,
операторът с камерата се приближил към Ряховски, а следователят се
приготвил да му задава въпроси. Но маниакът, оглеждайки се
невъзмутимо, заявил:

"Това не е мястото. По-нататък..."
Белотуров леко се развълнувал:
"Погледни по-внимателно. Дънери, поляна, не ти ли е познато?"
Не, Ряховски не допускал грешки. В това се убедили след няколко



минути, когато, изминавайки още четиристотин метра, излезли на
следващата полянка. Тя приличала досущ на предишната. Само с една
разлика. Именно тук Ряховски бил извършил убийството на Ринат
Хабибулин.

Привет от Чечня

На 8 април 1993 година престъпникът заговорил 13-годишното
момче, което учело в училище за деца със специални потребности, и под
предлог, че ще му помогне да си напише домашното по математика,
завел момчето в гората. Там Ринат бил пребит, удушен, изнасилен след
смъртта му и разчленен: Ряховски отрязал главата му, която захвърлил
на около 40 м от трупа. После запалил огън и изгорил учебниците на
жертвата. Той не успял да обясни логично своите действия.

Ряховски бил отрязал главата и на друга своя жертва: постъпил така с
убития и изнасилен в Измайловския парк през юли 1990 година 45-
годишен Шумаков. Той не преследвал рационална цел - просто му
харесвало да си "играе" с труповете.

По време на следствения експеримент Ряховски отвел следствената
група и до тялото на Нарсинян, убита на 12 април 1993 година в
навечерието на ареста му. Изчезването на Нарсинян до този момент не
било свързано с дейността на Ряховски.

Той бил оставил надпис с червило върху тялото на жертвата: "Привет
от Чечня!". Вероятно разчитал, че този надпис ще обърка разследването.
Но и тук Ряховски бил постъпил необмислено и нелогично. Ако искал
да насочи подозрението към престъпници-чеченци, за които тогава
много се говорело в Москва, то би трябвало да избере за жертва жена от
славянски произход, а не тъмнокожа арменка с източни черти.

Бележката, оставена на тялото на Нарсинян, послужила като
материал за графологична експертиза, която доказала, че именно
Ряховски е нейният автор.

Сред личните вещи на Ряховски открили няколко карти, в които
отбелязвал предстоящите си смъртоносни излети. Даже водел
своеобразен дневник на злодеянията си. Следователите намерили у него
дебела тетрадка с оригинална рисунка: на нея бил изобразен човешки



скелет, държащ в ръка рицарски щит, на който били нарисувани
квадрати. Оперативните служители дълго си блъскали главата над
тяхното значение и изведнъж се досетили: всеки квадрат представлявал
стилизирано изображение на гроб. Така той отбелязвал гибелта на
поредните си жертви.

Букет от перверзии

Седмица след ареста си Ряховски пише до Генерална прокуратура:
"Описвам откровено своите престъпления. Започнаха през 1982

година. У мен се появи непреодолимо желание за близост с жена. В
началото не му придавах значение. Извърших десет или повече
нападения на жени в горския масив недалеч от микрорайон Голяново
(Москва). По-късно разбрах, че с мен става нещо странно, но вече не
можех да спра. На 24 ноември 1982 година бях задържан от
служителите на милицията и срещу мен бе възбудено углавно дело.
Освободиха ме през ноември 1986 година, но и след освобождението за
мен нямаше покой..."

-- Сергей Ряховски
В друго писмо до прокуратурата той си признава за 19 убийства и

шест нападения.
Съдебно-психиатричната експертиза на Ряховски установила наличие

на органично поражение в мозъка му, свързано с патология на
бременността (прекаленото тегло на плода). Въпреки този дефект
убиецът не бил признат за невменяем. Експертизата констатирала у
Ряховски наличие на цял "букет" от тежки сексуални перверзии:
геронтофилия, некрофилия, садизъм.

Любопитно е, че Ряховски демонстрирал изключително високо
мнение за собствения си интелект. Неведнъж се изказвал, че са го
"хванали случайно". Това, че засадата край плевнята, в която попаднал,
била устроена след разбор на присъщите му поведенчески черти,
престъпникът не искал да разбере и отказвал да повярва, че е допуснал
грешка. Впрочем сама по себе си вярата в силата на собствения
"интелект" е най-доброто свидетелство за умствена ограниченост.

"Ряховски буквално озверя, когато му съобщиха резултатите от



експертизата: вменяем" - спомня си Белотуров. - "Не смееха да се
доближат до него. Той се надяваше, че ще го признаят за
душевноболен. И навярно ще продължава да живее с тази мисъл до
последния си ден".

Количеството на извратените сексуални престъпници сред общия
брой на убийците не е голямо, около 1%. Но именно те впечатляват
обществото - влияят патологически на нашите нрави, морал, начин на
живот. Страх обхваща душите ни, боим се да пуснем детето си на
улицата, в училище учат децата в никакъв случай да не помагат на
непознати хора, колкото и да ги умоляват. Страхът ражда ненавист...
Всички патологични убийци са свързани с едно и също незабележимо
на пръв поглед, скрито дълбоко обстоятелство: и в детството и по-късно
в живота те изпитват огромен дефицит на човешка любов. Те са
подигравани от връстниците си, наказвани и малтретирани от
родителите си, унижавани от учителите си.

Нито Сергей Ряховски, нито Чикатило, нито Головкин са се родили
престъпници. Но окръжаващата ги среда се постарала добре тези
отритнати хора да получат огромен отрицателен заряд от ненавист и
злоба. Натрупвайки в себе си разрушителни сили, те в един момент
престават да усещат чуждата болка и обявяват война на целия свят...

"Пак ще се върна!"
Изброявайки целия списък с членове от Наказателния кодекс, съдията

произнесъл като на скоропоговорка:
"Осъждам подсъдимия Ряховски на най-тежкото наказание" - смърт

чрез разстрел.
Ряховски изслушал присъдата без да трепне, като само обилните

капки пот издавали неговото състояние.
Процесът се провел през 1995 година при закрити врати, поради

изключителното естество на престъпленията. Присъствали само
жертвите и близките на убитите. Майката на една от жертвите се
изравнила с клетката на подсъдимия и викнала:

"Проклет да си, измет такава!".
Ряховски й хвърли изпепеляващ поглед.
"Пак ще се върна, татарска мутро!".
Попадайки в затвора, престъпниците неочаквано стават набожни.

Дали предчувстват, че ще горят в ада за своите злодеяния? Головкин до



последната си минута записвал откровения за благочестия и
християнснки ценности. Ряховски пък окачил на стената в килията си
икони и ревностно посещавал богослуженията в затвора.

Сергей Ряховски не успял да сдържи обещанието си към майката на
своята жертва. Той умира през 2005 година от туберкулоза, без да се
разкае за жестоките си престъпления. Погребан е в родното му село
Салтиковка.
 



Антъни Джон Харди: Изкормвача от Камдън
Антъни Джон Харди - високоинтелигентен, но умствено нестабилен

британски механоинженер, примамвал млади жени в дома си, където ги
убивал, разчленявал телата им и ги изхвърлял в реката или в кофи за
боклук, опаковани в найлонови торби. Некрофилията е само едно от
многото му умствени разстройства и той запазвал части от телата на
жертвите си като трофеи. С увеличаването на броя на труповете,
открити в Камдън, Харди се сдобива с прякора "Камдънския
изкормвач".
 



Река от кръв

На 17 декември 2000 г. човек, разхождащ се край река Темза в
Западен Лондон, забелязал нещо необичайно да се носи във водата.
Приближавайки се, осъзнал, че предметът е горната част от тялото на
жена, отрязано в кръста.

Полицията незабавно пристигнала на мястото и останките на жената
били извадени от реката. Впоследствие съдебните лекари
предположили, че тя е била във водата две седмици и вероятно е била
посечена с остър интструмент, подобен на меч. Жената носела два ясни
отличителни белега, по които полицията се надявала да я разпознае -
татуировка и изкривен кучешки зъб.

Родителите на жертвата се появили не след дълго, когато видели
снимки на татуировката във вестниците. Младата жена била
идентифицирана като Зоуи Лоиз Паркър (24 г.), която работела като
проститутка в района на Фелтъм и Хаунслоу. Нейната майка я описва
като любяща, грижовна дъщеря, която страдала от разстройство в
ученето. Семейството било опустошено от загубата и помолило чрез
медиите за всякаква информация, засягаща дъщеря им или нейното
убийство.

Полицията се надявала да намери убиеца преди да удари отново. Но
нямали нито солидни следи, нито заподозрени. След по-малко от два
месеца друго страховито престъпление шокирало обществото.

В края на февруари същата година три 10-годишни момчета, ловящи
риба в Риджънтс Канал в Камдън, издърпали някаква торба от мътната
вода. При отварянето й момчетата се смразили от гледката - части от
човешко тяло. Извикали полицията и претърсването на района
започнало незабавно.

Разследващите намерили на дъното на канала шест торби, съдържащи
най-различни човешки части, опаковани в пликове за боклук. Но все
още липсвали всички части от тялото на жената. Властите
предполагали, че остатъкът от трупа й е все още в канала или убиецът го
е запазил като трофей.

Жената била идентифицирана като Пола Фийлдс (31 г.) от Ливърпул,



която живеела в района на Хайбъри Гроув от две години. Тя имала две
деца и работела като проститутка, за да си купува наркотици. Пола била
видяна за последно да се качва в някаква червена кола на 13 декември.
Аутопсията установила, че тялото й най-вероятно е било разчленено с
ножовка.

Първоначално в страховитото убийство бил заподозрян бившият
приятел на Пола, който имал доста богато криминално досие. Но в
крайна сметка полицията го освободила от подозрения.

През декември 2002 година в района на Камдън се случила цяла
серия от също толкова ужасяващи убийства. Макар в началото
полицията да отричала връзка между новите жертви и убийствата на
Зоуи и Пола, впоследствие възникнали подозрения, че те са дело на
един и същи човек. Приликите между случаите били твърде много, за да
бъдат пренебрегвани. До януари 2003 г. полицията вече имала нов
заподозрян в ареста - 51-годишният безработен механоинженер Антъни
Харди. Неговите зловещи занимания му спечелват псевдонима
"Изкормвача от Камдън".

Антъни Харди

Антъни Джон Харди е роден през 1951 г. в Бъртън он Трент в
Стафордшир, а баща му е миньор. Още от малък мечтаел да се спаси от
лайфстайла на работническата класа, в която бил отгледан. Работел
здраво в училище и завършил с отлични оценки. След гимназията бил
приет в колежа "Империъл" в Лондон, за да изучава инженерство.

В средата на 70-те години Харди се запознал и оженил за колежката
си от университета Джудит Дуайт. Двамата се преместили в
австралийска Тазмания, където отгледали две момчета и две момичета.
Семейното им щастие обаче било помрачено в 1982 г., когато Харди
започнал да проявява симптоми на умствено заболяване.

През същата година той се опитал да убие Джудит, като я ударил по
главата с бутилка и после се опитал да я удави във ваната. Тя не
повдигнала обвинения срещу него и след инцидента той постъпил
доброволно в психиатрична клиника в Куинсланд. Останал там няколко
седмици преди да се завърне във Великобритания.



Двамата с Джудит се развели през 1986 г. Тя получила попечителство
над децата и също се преместила в родината, за да започне нов живот.
Скоро след завръщането си у дома Харди започнал да следи Джудит,
което я принудило да издейства ограничителна заповед срещу него.
Бившият й съпруг не се стреснал от това и няколко пъти нарушил
ограничението, което довело до временното му задържане.

След освобождаването си Харди потърсил психиатрична помощ в
специализирани клиники. Поставили му диагноза периферна
невропатия - разстройство, което често причинява депресия. Освен това
бил диагностициран с маниакална депресия и му предписали лекарства
за облекчаване на симптомите.

В началото и средата на 90-те години Харди останал без покрив над
главата и се подслонявал из най-различни мотели из целия град.
Междувременно започнал да злоупотребява с лекарства и алкохол,
което още повече засилило психическите му проблеми. Забъркал се в
неприятности със закона още няколко пъти и прекарал кратко време в
затвора.

През 1998 г. Харди бил арестуван за изнасилване на проститутка, но
впоследствие жертвата свалила обвиненията. Той бил разследван за още
три изнасилвания, но нямало достатъчно доказателства, за да го
изправят пред съда. Все пак го посъветвали да потърси психиатрична
помощ, от която той се възползвал в една местна болница. След време
го изписали с препоръката да продължава да посещава специалист.

През 2000 г. Харди се преместил в едностаен общински апартамент
на улица "Роял Колидж" в Камдън. Новото му жилище се намирало в
непосредствена близост до Кингс Крос - район често посещаван от
проститутките. Харди бил избрал мястото точно поради тази причина.
Кварталът щял да се превърне в негова ловна територия.

През януари 2002 г. той попаднал в полезрението на полицията за
пореден път, когато бил хванат да сипва акумулаторна киселина в
пощата на един съсед. Горе-долу по същото време друг загрижен съсед
казал на полицията, че нещо странно се случва в апартамента на Харди.
Този сигнал довел до зловеща находка.

Полицията пристигнала в жилището на Харди и заварила вратата на
спалнята му заключена. Когато разбили вратата, открили вътре на
леглото му труп на гола млада жена. Жертвата имала порязвания по



главата, следи от ухапвания и охлузвания, които подсказвали, че
вероятно е била убита. Въпреки това патолозите заявили, че жената е
починала от сърдечен удар.

По-късно жертвата била идентифицирана като Сали Роуз Уайт (38 г.),
проститутка от района на Кингс Крос, пристрастена към наркотиците.
Сали страдала от мозъчно увреждане и поведенчески проблеми,
причинени от травма на гръбначния мозък при раждането й.  Вярва се,
че нейното състояние, което се било влошило с възрастта и поради
липсата на лечение, в комбинация с приема на наркотици е довело до
сърдечния й удар. Но естествената смърт на Сали щяла да бъде
поставена под въпрос по-късно, когато в апартамента на Харди били
открити останките на още няколко жени.

Убийства в кофите

На 30 декември 2002 г. бездомник, ровещ по кофите за храна, се
натъкнал на ужасяваща находка. В една от торбите за боклук намерил
човешки останки, сред които и няколко отрязани парчета от два крака.
Клошарят взел останките със себе си и ги отнесъл в близката болница,
откъдето извикали полицията.

При пристигането си на местопрестъплението следователите
моментално оградили района около кофите за боклук, разположени зад
един пъб на улица "Роял Колидж". Полицаите претърсили контейнера и
намерили още осем торби, пълни с най-различни човешки части. В
друга кофа, на около 100 м от първоначалната находка, открили торс на
млада жена.

Човешките останки били отнесени в моргата "Сейнт Панкрас", за да
бъдат прегледани от патолозите. Трудно било да се определи причината
за смъртта, тъй като главите и ръцете на жертвите все още липсвали.
Все пак патолозите успели да установят, че останките принадлежат на
две различни жени, които са били убити около коледните празници.
Извършени били и ДНК тестове с надеждата, че ще помогнат в
установяването на самоличността на жените.

Според вестник "Дейли Мейл" кървава диря отвела полицията до
апартамента на Харди, намиращ се съвсем на близо. Властите незабавно



се сдобили със заповед за обиск и претърсили приземното му жилище,
където открили голямо количество уличаващи доказателства. По
времето на обиска от Харди нямало и следа.

Полицаите открили в апартамента му ножовка с човешка кожа,
полепнала по острието. Намерен бил и електрически трион, навсякъде
били разхвърляни порнографски списания, женска обувка с висок ток
красяла перваза на прозореца, в банята имало кръв, а на една маса
лежали дяволска маска и бележка "Сали Уайт Почивай в мир". Но най-
уличаващото доказателство, открито в жилището на Харди, бил един
женски торс, увит в торби за боклук.

След зловещата находка властите предприели мащабно издирване, за
да намерят Харди, който липсвал от няколко дни. Подозирало се, че е
напуснал града. Но една камера за наблюдение го заснела на 1 януари,
когато отишъл в болницата, за да си вземе лекарството за диабет. Той
бил обръснал брадата си в опит да промени външния си вид.

Властите разговаряли с болничния персонал и научили, че Харди е
прекарал в болницата четири часа. Според медиците той бил пиян, тъй
като миришел на алкохол. Харди си тръгнал без да получи лекарството
си.

Скоро след коледните празници Харди бил забелязан с 24-годишната
Кели Ан Никол. Нейното семейство и полицията се притеснявали за
безопасността й, страхувайки се, че може да е станала поредната му
жертва. Но техните опасения се оказали напразни, когато тя се свързала
с родителите си и им казала, че е добре. Макар да се била виждала с
Харди, който многократно се опитвал да я примами в апартамента му,
Кели не се оставила да бъда убедена. Това най-вероятно спасило живота
й.

На 2 януари един гражданин се свързал с полицията, след като
забелязал Харди в детската болница на улица "Грейт Ормонд" в
централен Лондон. Полицията се впуснала към мястото и открила
Харди в района. Той незабавно бил арестуван и откаран в ареста на
близкия полицейски участък. Там щял да разкрие пълната картина на
своите престъпления.

Елизабет Валад и Бриджит Маккленан



Скоро след задържането на Харди следователите успели да
идентифицират две от жертвите, чиито останки били открити в дома му
и в кофата за боклук. Това били Елизабет Валад (29 г.) от Лондон и
Бриджит Маккленан (34 г.) от Камдън. Оказало се, че двете жени имат
много общо помежду си.

Елизабет била непокорна жена и животът й излязъл от релси още в
пубертета. Родена в Нотингам през 1972-а, тя била единственото дете на
иранския професор Хасан Валад и неговата британска съпруга Джаки.
Двамата живели известно време в САЩ, но бракът им приключил,
когато Джаки решила да се върне обратно в Нотингам с дъщеря си.
Тогава Елизабет била на около една годинка.

Джаки разказва, че дъщеря й е била много трудно дете и се забъркала
с лоша компания като тийнейджър. Елизабет напуснала училище на 16
години и се преместила да живее сама в Лондон. Оттогава двете рядко
контактували.

На 18 години Елизабет заживяла с един мъж, от когото по-късно
родила дъщеря. Тримата живели заедно известно време, но Елизабет
напуснала новото си семейство, за да търси различен лайфстайл.

Първоначално работила в салон за масажи, където се запознала с
женен милионер, който я уредил със скъп апартамент и й подарявал
луксозни подаръци. След известно време връзката им приключила.
Започнала да пуши крек и се върнала към проституцията, за да може да
си го купува. Нейната пристрастеност в крайна сметка довела до
смъртта й. Харди се възползвал от слабостите на жертвите си, като ги
примамвал в апартамента си, обещавайки им пари или наркотици.

Торсът на Елизабет бил намерен в жилището на Харди, а краката й
били открити от бездомника в кофата за боклук. Първоначално
идентифицирането й било затруднено, защото главата и ръцете й никога
не били открити. Самоличността й била установена с помощта на
серийния номер от гръдните й импланти.

Самоличността на Бриджит Маккленан била установена на 6 януари,
по време на кратко изслушване в съда в Хендон, където Харди бил
обвинен в убийствата. Бриджит, чийто торс и други части от тялото
били открити в кофи за боклук, била идентифицирана чрез ДНК
тестове. Подобно на Елизабет, главата и ръцете й така и не били
открити.



Родом от Нова Зеландия и майка на две момчета, Бриджит работела
като проститутка в Камдън. Парите, които изкарвала, продавайки тялото
си, отивали най-вече за наркотици. Харди бил един от нейните клиенти.
Той успял да я подмами в апартамента си горе-долу по същото време,
по което убил и Елизабет - около 30 декември 2002 г.

Убийствата на Елизабет и Бриджит довели до преразглеждане на
естествената смърт на Сали Уайтс. Смятало се, че Харди я е убил и е
извадил късмет, когато патологът погрешно е приписал смъртта й на
сърдечен удар. Но в крайна сметка било установено, че Сали наистина е
починала от естествена смърт, свързана с нейното хронично сърдечно
заболяване. Това становище щяло да бъде опровергано от самия Харди
по време на процеса му.

Процеси и признания

Процесът на Харди започнал в съда "Олд Бейли" през ноември 2003 г.
Още в началото на делото той направил стряскащо признание. Не само
че пледирал за виновен в убийствата на Елизабет и Бриджит, но признал
и за убийството на Сали Уайт, за която се смятало, че е умряла от
естествена смърт. Преди това отричал да има нещо общо със смъртта на
жените. Неговото признание поставило под съмнение заключенията на
патолозите и техните показания като свидетели.

По време на процеса се разкрило как всяка от жените е срещнала
зловещата си смърт. Харди подмамвал проститутките в дома си,
обещавайки им пари. След това ги подлагал на екстремен секс и накрая
ги удушавал.

Харди бил обсебен от порнографията некрофил, който постигал
сексуално удовлетворение, като поставял голите тела на своите мъртви
жертви в най-различни пози и правел снимки на труповете им. Смята се,
че неговият основен мотив за извършване на убийствата всъщност е
било точно желанието му да ги фотографира след смъртта. В момента,
когато полицията намира Сали Уайт, Харди вероятно е подготвял
тялото й за снимки. Тя също сигурно щяла да свърши в кофа за боклук,
ако властите не били прекъснали зловещите му занимания.

Харди бил направил около 44 фотографии на Елизабет и Бриджит и



ги бил изпратил на свой приятел. Впоследствие тези снимки били
предадени на полицията. Една от мъртвешките снимки изобразява
Елизабет, лежаща на леглото с дяволска маска на лицето си и безбойлна
шапка, които полицията намира по-късно в жилището му по време на
обиска.

Когато приключел с жертвите си, Харди използвал ножовка, за да
нареже телата им във ваната. В банята били открити следи от кръвта на
жертвите. Съседите на Харди разказали, че са чували звук от трион във
всички часове на деня.

На 25 ноември 2003 г. Харди получил три доживотни присъди.

Провал на Системата

През януари 2002 г. след откриването на тялото на Сали Уайт и
ареста на Харди, за това че бил налял акумулаторна киселина в
пощенската кутия на съседа си, той бил затворен в крилото за душевно
болни в болницата в Мъсуел, за да му бъде направена оценка на
психическото състояние. Докато го преглеждали, Харди се забавлявал
да лъже психиатрите. Негов приятел разказва, че Харди се смятал за по-
умен от тях. Но експертите по умствено здраве прозрели номерата му.

Въпреки усилията на Харди да ги направи на глупаци, психиатрите
установили, че той представлява риск за обществото и особено за
жените. Доктор Алан Стюарт-Рийд предупредил, че неговото поведение
се характеризира с импулсивност, липса на предумисъл за
последствията от действията му, крайна безотговорност, неспособност
да се учи от опита си и липса на съпричастност към чувствата на
околните. Освен това Стюарт-Рийд казал, че ако бъде върнат в
обществото, има доста голям шанс да престъпи отново правилата и да
причини други сериозни физически и психически вреди.

Въпреки многократните предупреждения от страна на здравните
експерти, Харди бил освободен през ноември същата година. Комисия,
съставена от трима здравни инспектори, взела това решение, след като
преценила, че Харди не представлява почти никаква заплаха за
обществото. Тяхното решение се основавало най-вече на докладите на
психиатри, които смятали, че той представлява нисък или среден риск.



Комисията пропуснала да прочете докладите на психиатрите, които
предупреждавали за потенциално опасното поведение на Харди. Това се
оказало фатална грешка.

Говорител на Обединението за умствено здраве потвърдил пред
медиите, че Харди е бил под наблюдение през коледните празници, но
то е било доста ограничено. Според медиите неговите здравни
надзорници са били толкова уплашени от поведението му, че са
отказвали да остават насаме с него и са предпочитали срещите им да
стават в кафенета. Страховете им би трябвало да вдигнат достатъчно
тревога за неговата умствена стабилност, но нищо не било направено по
въпроса и Харди бил освободен отново да броди по улиците.

След задържането на Харди за убийствата се провело разследване с
цел да се установи защо е бил освободен, щом е представлявал такава
опасност за обществото. Мнозина настоявали, че тримата здравни
инспектори от комисията трябва да бъдат освободени от постовете им.
Но според други комисията не би могла да бъде обвинена, че е станала
жертва на манипулативното поведение на Харди. Факт е, че ако Харди
бил задържан в болницата, Елизабет и Бриджит щяха вероятно все още
да са живи днес.

Връзки

Все още не е ясно дали Харди е виновен за убийствата на Зоуи
Паркър и Пола Фийлдс, но полицията продължава да вярва, че случаите
са свързани. Освен това се смята, че той е отговорен за поне още 5-6
случая в този район, които носят прилики с онези, за които е осъден. За
съжаление няма достатъчно доказателства срещу него.

В действителност само няколко жени, пресекли смъртоносния път на
Харди, оцеляват, за да разкажат за него. Единствените две изключения,
познати на полицията, са Кели Ан Никол и Франсиз Мейхю (25 г.).
Техните истории хвърлят малко светлина върху начина, по който Харди
е примамвал жертвите си към смъртта им.

През декември 2002 г., преди намирането на телата в кофите за
боклук, Франсиз получила телефонно обаждане от Харди, който й казал,
че е намерил загубената й дамска чанта. Той й дал адреса си и я поканил



да го посети в апартамента му, за да си я прибере. Мейхю не се
чувствала удобно да отиде сама в жилището на непознат и се обадила в
полицията за съвет как да постъпи.

Полицаите я уверили, че едва ли има някаква опасност да отиде сама,
но би било в неин интерес да сподели с някого къде отива. Все още
неспокойна, Франсиз помолила своята хазяйка да я придружи. Това
решение вероятно спасило живота й.

Когато пристигнали в жилището на Харди, Франсиз оставила
хазяйката да я чака в колата и се качила да си вземе чантата. Харди
отворил вратата и неговото необичайно държание и чудатият декор на
дома му незабавно й направили неприятно впечатление. Впоследствие
Франсиз споделила с медиите, че първото й впечатление било за крайно
непривлекателен мъж, облечен в ужасен анцуг, смъкнат твърде ниско на
кръста му. Освен това забелязала, че стените на жилището му са
украсени с многобройни черни кръстове и странни картини на
човешката анатомия.

Харди се опитал да я прилъже вътре, но тя отказала. Даже й казал, че
ако не влезе, няма да й даде чантата. Изплашена от странното му
поведение Франсиз му казала да задържи чантата и тръгнала обратно
към колата. Раздразнен от отказа й да влезе в дома му, той я замерил с
чантата. След три дни Франсиз получила писма и коледни картички от
него, които я накарали да се обади в полицията.

Скоро след това Франсиз заминала на почивка. Когато се върнала,
разбрала за убийствата на Харди. Тя казала на медиите, че ако той я бил
нападнал и завлякъл в жилището си, вероятно и нея щели да намерят
нарязана на малки парчета.

Кели Никол е друга потенциална жертва, която се измъква на косъм
от смъртоносната ярост на Харди през декември 2002 г.. Той
многократно се опитал да убеди Никол да го придружи в апартамента
му. Но нейните инстинкти я предупредили да не го прави. Ако Кели го
беше последвала, сигурно и тя щеше да стане негова жертва.

Факт е, че никой, освен Харди, не знае защо е правил тези неща. Той
все още пази много тайни, които предстоят да бъдат разкрити.
 



Джеси Померой: Демона с мраморното око
Джеси Хардинг Померой е социопат и сериен убиец. Макар да отнел

живота само на двама души, той изтезавал брутално мнозина други по
време на краткия си престой на свобода и вероятно щял да убие още
много, ако не бил спрян. А бил едва на 14 години. Въпреки възрастта си
Джеси извличал огромно удоволствие от преследването на жертвите си
и отнемал живота им без да се замисли два пъти.

Фактът, че Джеси Померой започнал да убива на толкова крехка
възраст не е толкова необичаен, колкото смятат повечето хора - дори за
XІX век, когато е роден. Децата, които убиват, са сред нас откакто свят
светува.

Това жестоко момче се наслаждавало на болката и страха на своите
жертви и никога не пропускал шанса да нанесе страдание на по-малко
дете. Изпитвал удоволствие да изтезава по-слабите от него и да ги гледа
как се гърчат в страх и агония. Неговите престъпления започнали с
побой и мъчения, но скоро станали много по-смъртоносни.
 



Обликът на злото

Криминолозите и биолозите се опитват от десетилетия да открият
връзка между външния вид и престъпната нагласа. По времето, когато
Джеси Померой карал второто си десетилетие в затвора, Чарлз Дарвин
публикува своя труд "Произход на човека". В него споменава за така
наречените "атавистични белези" или повторната поява на вече изчезнал
от няколко поколения белег в организма, обикновено причинен от
случайната рекомбинация на гени. С други думи човек, роден с
атрофирала опашка например би могъл да се счита за връщане към по-
ранна фаза от човешкото развитие. По-необразованите читатели
решили, че това означава, че хората, които изглеждат като маймуни - с
ниско чело, повече окосмяване или просто различни - са подчовеци.

Италианският криминолог Чезаре Ломброзо прегърнал идеите на
Дарвин и изковал термина "стигма на дегенерацията", който уж
показвал престъпната нагласа. Той смятал, че хората, които изглеждат
не толкова "еволюирали", вероятно не могат да използват висшите
мозъчни функции на хомо сапиенс и следователно са по-склонни да
действат, водени от криминалните импулси, забравени от
цивилизования човек. По-нататъшните изследвания показали, че
стигмата на Ломброзо се среща също толкова често и при спазващите
закона граждани и италианският учен бил принуден на преразгледа
теорията си.

Но какво общо има външният вид и неговата връзка с престъпното
поведение с Джеси Померой?

Джеси изглеждал различно от другите деца и тези разлики били
толкова жестоки, че не било трудно да се предположи, че понеже е
"малформиран" следователно е подчовек. Първото, което се забелязвало
у него, било чисто бялото му дясно око. Една от неговите жертви го
описала като "мраморно", а много хора, включително и собственият му
баща, едва можели да го гледат в лицето без да потръпнат.

Неговата майка казвала, че катарактът му се дължи на реакция от
ваксина срещу едра шарка, но други приписвали ослепяването на окото
му на някаква вирусна инфекция, прекарана в бебешката му възраст. Без



значение от причината, липсата на ирис и зеница придавали на бедното
момче една зловеща аура дори още преди неговите деяния да се разчуят.

Померой бил свръхчувствителен и по отношение на твърде голямата
си глава. Всъщност той като цяло бил по-едър от връстниците си, а
чертите на лицето му изглеждали огромни дори на фона на
великанската му глава. Устата му, въпреки тънката горна заешка устна,
била много по-широка от нормалното, а ушите му - големи и щръкнали.
В добавка към това описание рядко се усмихвал, предпочитал да си
играе сам и страдал от подобни на епилептични припадъци. С две думи
Джеси Померой бил лесна мишена за подигравките на останалите деца в
квартала.

Безчовечен негодник

Бостън бил процъфтяващ град в края на XІX век, когато през 1859 г.
се ражда вторият син на Чарлз и Рут Померой - семейство от долната
средна класа от района на Челси в Бостън. Семейство Померой не било
щастливо. Чарлз пиел и имал жесток характер. Безмилостно биел децата
си, често до кръв. Обикновено ги събличал преди да ги бичува с конски
камшик и вероятно по този начин помогнал на Джеси да изгради
връзката между сексуалното удоволствие, болката и наказанието.
Впоследствие щял да пресъздаде тормоза на баща си върху своите
малки жертви.

Семейство Померой не можело да гледа домашни любимци, защото
незнайно как на животните се случвали странни и жестоки неща. Рут
искала да си вземе две птички, които да освежат мрачния дом, но се
страхувала, че нещо ще им се случи. Последният път, когато имали
птичета, те свършили мъртви, с прекършени шии. Не след дълго Рут
разбрала, че Джеси е бил хванат да изтезава котето на съседите и вече за
нищо на света не би допуснала друго животно в дома си.

Подобно на много други убийци, Джеси Померой се отегчил от
изтезаването на животни и започнал да се оглежда за човешки жертви.
Естествено подбирал по-малки от себе си мишени. Нападенията му
имали зловещо познато сходство - той пресъздавал и допълвал онова,
което преживявал у дома си.



Неговата първа известна жертва е Уилям Пейн.
Около Коледа на 1871 г. двама мъже изкачвали хълма Паудър Хорн,

край потока Челси в южен Бостън. Наближавайки малка колиба, чули
тих плач, не по-силен от скимтене. Плачът ставал все по-силен и ясен,
колкото повече се доближавали. Плачело малко дете.

Мъжете влезли в колибата и били шокирани от гледката. Едва 4-
годишният Били Пейн висял вързан с въже за китките от централната
греда на тавана. Детето било в полусъзнание и полуголо. Кожата и
устните му били посинели от студ, а стегнатите му с въжета ръце -
тъмно лилави от спрения приток на кръв.

Мъжете побързали да свалят тялото, ахкайки от ужас при вида на
жестокия побой, на който очевидно бил подложен малкият Били.
Гърбът му бил покрит с червени и грозни резки от камшик.

Били не бил в състояние да даде на полицията каквато и да било
следа за самоличността на нападателя си и властите можели просто да
се надяват, че става въпрос за изолиран случай.

За нещастие на децата от Челси и южен Бостън случаят съвсем не бил
изолиран.

През февруари 1872 г. седемгодишният Трейси Хейдън станал
следващата жертва на Померой. Джеси го подмамил на хълма Паудър
Хорн с обещанието да му "покаже войниците".

Щом двете момчета останали насаме, Померой се нахвърлил върху
дребния Хейдън, завързал го и го изтезавал също тъй безмилостно,
както бил сторил с Били Пейн. Избил предните му зъби, насинил очите
му и счупил носа му в неконтролируемата си ярост.

Също като Били Трейси Хейдън бил съблечен и бичуван с пръчка до
кръв. Впоследствие жертвата казала на полицията, че нападателят му го
е заплашил, че ще му отреже пениса. Хейдън също не могъл да даде по-
подробно описание на злодея, освен че имал кестенява коса.

Без да разполагат с нищо друго, освен с описанието на тийнейджър с
кестенява коса, властите били безсилни да спрат нападенията. Но
знаели, че си имат работа с умопомрачен човек и предполагали, че той
ще нападне отново.

В ранната пролет на 1872 г. Джеси наистина атакувал отново. Този
път обещал на 8-годишния Робърт Майер да го заведе в цирка "Барнум",
но вместо това го отвел през тресавищата в любимото си леговище и го



нападнал. Съблякъл го, бил го с пръчка и го заставил да повтаря мръсни
думи през цялото време. Майер разказал на полицията, че Джеси е
мастурбирал, докато го изтезавал. Щом стигнал до оргазъм от гледката
на страданията му, Джеси освободил момчето, заплашвайки, че ще го
убие, ако разкаже на някого.

Под натиска на многобройни гневни и изплашени бостънски
родители, полицията предприела мащабно издирване, разпитвайки
стотици тъмнокоси момчета от южен Бостън, но без успех.
"Безчовечния негодник", както вестниците нарекли неизвестния
перверзник, се изплъзвал от мрежите им и се превърнал в нещо като
Торбалан за децата в града. Родителите предупреждавали рожбите си да
не говорят с никакви непознати момчета и, подобно на игра на развален
телефон, скоро сред гражданите се разпространило описание на злодея
различно от това на полицията: той придобил един по-дяволски облик.
Хората го описвали като червенокос мъж с тънка червена брада без да
знаят, че Джеси Померой е едва на 12 години и лицето му е гладко като
на девица.

Мраморно око

Спазвайки цикъла на атаките си, случващи се през 60-90 дни, Джеси
нападнал отново в средата на юли 1872 г., подмамвайки едно
невнимателно 7-годишно дете в колибата на хълма, с обещанието да му
даде 30 цента, ако му свърши някаква услуга. Нападението приличало
на предишните: момчето било съблечено, вързано, бичувано и бито,
докато Джеси не получил оргазъм. После, заплашвайки детето със
смърт, ако напусне колибата, Джеси изчезнал в блатата.

По същото време вече била обявена награда от 500 долара за
залавянето на "дяволското момче". Гневни доброволци тръгнали на
обиколки из улиците на Челси, в опит да намерят подлеца, гаврещ се с
градските деца.

Няколко дни след това Рут Померой решила да премести семейството
си от Челси в по-евтин квартал на южен Бостън. Според автора Харолд
Шектър тя подозирала, че синът й е свързан с нападенията, но, както
щяла да прави и през целия си живот, отказвала да повярва, че Джеси е



способен на чудовищните престъпления, за които бил осъден
впоследствие. Също така е възможно да се е преместила поради
икономически причини. Но когато видяла, че момчето-мъчител
премества операциите си от Челси в южен Бостън по същото време, все
пак сигурно е заподозряла нещо.

Болнавият 7-годишен Джордж Прат се мотаел по брега, търсейки
съкровище, когато бил доближен от по-голямо момче, което му
предложило 25 цента, за да му свърши някаква работа. Подобно на
последната жертва на Джеси, мисълта колко много бонбони би могъл да
си купи трябва да е замъглила преценката на Прат, защото той се
съгласил да придружи Померой и свършил вързан и изтезаван.

Този път Померой повишил жестокостта си, отхапвайки парче месо
от бузата на Прат и разкъсвайки кожата му с нокти. Сетне взел дълга
игла за шиене и започнал да я забива надълбоко в тялото на момчето.
Накрая се опитал да отвори клепача на Прат, за да забие иглата в окото
му, но детето успяло да се превърти по корем.

Очевидно заситен, Джеси оставил малкия и си тръгнал, но не преди
да си отхапе още едно парче месо от задника на Джордж.

Ясно било, че това последно нападение е дело на разстроен ум и
полицията издирила всеки "умствено слаб" младеж в града, но нито
една от жертвите не успяла да различи нападателя си измежду тях.
Гражданите негодували срещу безсилието на властите, а доброволните
патрули засилили стражата си.

Следващите две нападения на Джеси показали колко далече се е
спуснал в бездната на извращенията. По-малко от месец след гаврата с
Джордж Прат Померой отвлякъл 6-годишния Хари Остин, когото
съблякъл и бичувал също като предишните си жертви. Този път обаче
Джеси не се задоволил само да бичува момчето с колана си. Извадил
джобното си ножче и го забил под всяка от ръцете на безпомощно
завързаната си жертва и между раменете.

Докато Остин лежал и се гърчел под него, Померой коленичил и се
опитал да отреже пениса му. Но нещо изглежда го подплашило и той
избягал преди да довърши работата си.

Нападенията ставали все по-жестоки и чести, въпреки усилията на
полицията да открие извършителя. Само шест дни след нападението над
Остин Джеси подмамил 7-годишния Джозеф Кенеди в блатата край



залива и го подложил на свиреп побой. Подобно на Остин Кенеди бил
намушкан с нож, след което Померой го заставил да коленичи и да
рецитира скверна пародия на "Отче наш", пълна с нецензурни думи.

Кенеди се възпротивил, при което Джеси го ударил с ножа си през
лицето и го завлякъл до брега, където измил раните му със солена вода.

Шест дни по-късно едно 5-годишно момче било намерено, завързано
за стълб край железопътните линии в южен Бостън. То разказало как
някакво по-голямо момче го е подмамило в усамотен район с
обещанието да му покаже войници. Когато останали сами, момчето го
съблякло, било го колан и порязало главата му с нож.

Но точно когато Померой опрял острието на ножа си в гърлото на
момчето, бил подплашен от приближаващи се железопътни работници и
избягал. Момчето, на име Робърт Гулд, дало на полицията първата
истинска следа в случая. Той описал нападателя си като огромно момче
с око, приличащо на мраморно топче.

Арест и присъда

Подобно на много други серийни убийци, залавяни по привидно
случайна прищявка на съдбата, първият арест на Джеси Померой станал
почти случайно. Бостънската полиция била убедена, че е само въпрос на
време преди Момчето с мраморното око да се превърне от садист в
смъртоносен маниак. Властите продължили да претърсват градските
училища за жертви на Мраморното око, с надеждата късмета да им се
усмихне и да открият садиста.

На 21 септември 1872 г. полицията дошла в училището на Джеси
Померой заедно с Джо Кенеди и тръгнала от стая на стая с директора.
Кенеди не могъл да разпознае нападателя си в нито една от стаите и
Джеси Померой за малко щял да се измъкне.

Воден от неизвестни подбуди, по пътя си към къщи същия този ден
Померой влязъл в полицейското управление, където в момента
детективите за пореден път разпитвали Джо Кенеди. Тъй като през
целия си живот Джеси никога не бил изразявал особено разкаяние за
престъпленията си, малко вероятно е да е отишъл в полицията, воден от
пристъпи на гузна съвест. По-правдоподобно обяснение е, че може би се



е опитвал да въвлече властите в някаква игра.
Джо Кенеди бил там, когато Джеси влязъл в управлението. Померой

го видял, обърнал се и бързо излязъл през вратата и обратно на улицата.
Но било твърде късно. Кенеди го бил забелязал и възбудено го посочил
на полицаите, които се втурнали след него и го хванали преди да измине
и половин пресечка.

Заключили Джеси в килия и го разпитали. Разпитът бил суров и
принудителен, но Джеси настоявал, че е невинен. След няколко часа
полицаите се отказали и оставили Джеси да обмисля съдбата си, докато
се свържат с майка му.

Оставили го сам в тъмната килия до полунощ, когато го събудили и
отново се опитали да изтръгнат признанията му. Полицаите го
заплашили със 100-годишна присъда, ако не си признае. При тази
заплаха Джеси се пречупил и си признал за убийствата.

Правосъдието действало светкавично.
На следващия ден Джеси Померой бил отведен в централния

бостънски затвор, където всяка от жертвите му потвърдила, че именно
той е техният нападател. Същият следобед бил изправен пред съдията и
всяка от жертвите му отново разказала историята си. Рут Померой заела
свидетелското място в защита на сина си. Той е добро момче, ридаела
тя. Той е послушен и трудолюбив. Не споменала обаче за инцидента с
домашните любимци.

Джеси също свидетелствал, страхливо извинявайки деянията си:
“Не можех да се спра" - казал той, навеждайки глава от срам.
Съдията не губил време във взимането на решение. Наредил Джеси

да бъде изпратен в поправителен дом в Уестбъроу до навършване на 18
години.

Джеси и майка му Рут Померой плачели горко и неутешимо, докато
извеждали осъдения от залата.

Поправително училище

Тежък труд, дисциплина и наложено мълчание били предпочитаните
методи за справяне с малолетните престъпници в края на XІX век.
Поправителният дом в Уестбъроу бил място, където изпращали малки



негодници на всякаква възраст, осъдени за всякакви престъпления. Но
самите родители също можели да вкарват в дома своите непокорни и
трудни за контролиране деца.

Уестбъроу бил жестоко място, където силните преследвали слабите.
Дисциплината била сурова, а дали "поправителният" дом в
действителност изпълнявал предназначението си да поправя младите
нарушители е спорен въпрос. От затворниците се очаквало да работят
през по-голямата част от деня по задачи като изработка на пирони и
плетене на столове, а после следвал четиричасов учебен ден.

Дисциплината следвала военните правила. Въпреки крехките опити
за реформа и по-хуманно отношение към осъдените във всяка затворена
система, в която се държат хора със социални отклонения, неизменно се
наблюдава манталитетът на джунглата.

В тази среда жестоко момче като Джеси Померой би могло да
процъфтява. Повечето от децата, изпращани в Уестбъроу, не били
насилници. Най-честите им престъпления варирали от дребни кражби
до просто "упорство".

Джеси научил много бързо, че единственият му шанс да напусне
Уестбъроу преди 18-ия си рожден ден е да демонстрира, че се е
променил към добро. Досието му показва, че е бил образцов затворник и
е избягвал наказанията и бичуването, налагани и за най-дребните
провинения.

Любопитното е, че проявявал необичаен интерес към тези наказания
и често разпитвал техните получатели за най-болезнените подробности.
Архивите на Уестбъроу показват също, че Джеси е прекарал почти
цялата си присъда в самота; по-големите момчета го дразнели, а по-
малките, които знаели защо е там, го избягвали отдалече.

Скоро след като бил изпратен в поправителния дом Джеси бил
назначен за отговорник в спалното. Той се наслаждавал на своя
авторитетен пост, раздавайки с удоволствие заповеди на останалите
момчета.

Джеси предпочитал да прекарва времето си в тишина и спокойствие;
дори отказал да участва в опита за бягство, предприет от почти
половината възпитаници на училището.

Той все пак участвал в един инцидент. В края на 1873 г. една
учителка се доближила до него и му казала, че е видяла змия в задния



двор. Помолила го да й помогне да я убие.
С голяма охота Джеси я последвал в градината, грабвайки пръчка по

пътя. След кратко търсене открил змията и сякаш изпаднал в див бяс -
удряйки я отново и отново, докато не превърнал гърчещото се животно
в грозна, кървава пихтия.

Свобода

Отвън Рут Померой започнала кампания за освобождаването на сина
си, когото смятала за напълно невинен. Той е твърде малък, казвала тя,
за да извърши подобни престъпления. Полицията е арестувала грешното
момче. Рут написала писма до ръководителите на поправителния дом и
до всеки друг, който би могъл да помогне на сина й. Посочила (напълно
правилно), че той е бил притиснат да направи самопризнания и че е
трябвало да бъде разпитван в присъствието на адвокат или родител.

Но онова, което убедило ръководството на Уестбъроу да освободи
Джеси, бил той самият. Няма причина да го държат, решили те, когато
посетили дома на Померой и установили, че Рут е трудолюбива, честна
и грижовна жена. Братът на Джеси Чарлз също бил смятан за уважаван
гражданин. Той продавал вестници на щанд пред магазина за дрехи на
майка му.

Семейство Померой обещали да впрегнат Джеси в работа на будката
за вестници и в магазина и Рут била твърдо решена да държи по-малкия
си син, чието поведение според ръководството било породено от
липсата на контрол, под око. Разбитото семейство било оставило Джеси
"на пълен самотек", смятали специалистите.

Въпреки ужасяващите престъпления на Джеси, полицията също била
настроена опрощаващо:

"Не е хубаво едно момче да се наказва твърде тежко и дълго" -
изказал се капитана на управлението. - "Дайте му шанс да изкупи
греховете си".

И така, по-малко от година и половина след ареста му, Джеси
Померой бил освободен от поправителния дом и пуснат на свобода сред
нищо неподозиращите граждани. Властите дори не сметнали за
необходимо да предупредят съседите му, повечето от които вярвали, че



Момчето с мраморното око е заключено на сигурно място и няма да се
върне у дома, докато не навърши 18 години.

За родителите на две малки деца това неведение щяло да има
трагични последици.

Шест седмици след помилването му от Уестбъроу, на 18 март 1874 г.,
Джеси отварял магазина на майка си и будката за вестници на брат си,
които се намирали срещу дома им. Часът бил малко след 8 сутринта и
децата точно се готвели да тръгват за училище.

Рудолф Кор, момче на възрастта на Джеси, което понякога работело в
магазина, се появило, когато той привършвал с метенето. Двамата се
заговорили.

Тогава в магазина влязла 10-годишната Кейти Къран, облечена в
карирана черно-зелена рокля и одърпано палто.

"Имате ли тетрадки" - попитала тя Джеси. Кейти имала нова учителка
и нямала търпение да отиде на училище тази сутрин. С разрешението на
майка си тя излязла след закуска, за да си купи нова тетрадка. У дома я
очаквали да се прибере към 8:30 часа, за да заведе малката си сестричка
на училище. Кейти обяснила, че вече е ходила в друг магазин наблизо,
но тетрадките там били свършили.

Джеси казал, че има една останала тетрадка, но корицата й е зацапана
с мастило.

"Ще ти я дам с два цента отстъпка" - казал той, оглеждайки Кейти с
едното си здраво око.

Сетне Джеси помолил Рудолф да изтича до касапина, за да купи
храна за котките и момчето напуснало магазина.

"Долу има склад" - казал тогава Джеси на Кейти. - "Може да са
останали някакви тетрадки там. Хайде да проверим".

Кейти кимнала и двамата тръгнали по стълбите към мазето. Стигайки
долу, тя направила няколко крачки в мазето преди да осъзнае, че е била
изиграна.

Но вече било твърде късно.
"Последвах я, с едната ръка я стиснах за гушата, с другата запуших

устата й и прерязах гърлото й нож" - щял да признае по-късно Джеси. -
"След това я завлякох зад тоалетната и я покрих с камъни и пепел".

Това признание, което щяло да дойде след много време, спестява
някои подробности, които изникват при намирането на тялото на Кейти.



Главата й била напълно отрязана, а разлагането на торса й пречело да се
прецени какви други рани са й били нанесени. Роклята и бельото на
Кейти били разрязани отпред.

Най-смущаващата следа била дивашката бруталност, с която Джеси
бил наранил корема и гениталиите на момичето.

Точно когато привършвал, Джеси чул брат си да влиза в магазина.
Измил ръцете си и изтичал горе. После се заел с работата си, сякаш
нищо не се било случило.

Естествено изчезването на Кейти Кълан причинило тревога в
квартала. Само след час нейната майка Мери тичала по улиците да я
търси. Момичето никога преди не било изчезвало така, а тя рядко
оставяла децата си без надзор. Отишла първо в магазина на Тобин и
собственикът й казал, че Кейти е идвала, но си е тръгнала разочарована,
защото нямали тетрадки.

"Изпратих я при г-жа Померой" - казал Томас Тобин.
Тази новина почти накарала Мери да припадне. Тя била чувала за

Джеси Померой и се страхувала от най-лошото. Минавайки покрай
полицейския участък по пътя си към магазина на Померой, спряла и
говорила с началника. Мъжът я уверил, че Джеси Померой не е заплаха
за Кейти Къран.

"Доколкото знам, той е напълно реабилитиран в поправителното
училище" - казал капитан Хенри Дайър. - "Освен това е наранявал само
момчета. Никога не е нападал момиче".

Полицията изпратила Мери вкъщи с покровителствен тон, казвайки
й, че Кейти просто се е изгубила и властите ще я върнат обратно след
ден. Но денят минал. Слухът за изчезването на момичето се разнесъл и
Рудолф Кор си спомнил, че е виждал Кейти в магазина на Померой.

Мери отново отишла в полицията.
"Момчето Кор е известен лъжец" - казал Дайър. - "Но ще изпратя

детектив Адамс в магазина да огледа. Не се тревожете, г-жо Къран".
Детектив Адамс посетил магазина и бил посрещнат доста враждебно

от Рут Померой. Тя не знаела нищо за тялото в мазето, но знаела, че в
квартала се носят слухове за нейния Джеси. Гневна, че момчето й е
обвинено отново, тя рязко дала позволението си Адамс да претърси
помещенията. Както и очаквал, детективът не открил нищо нередно.

Седмиците минавали, а полицията продължавала да разследва всяка



следа, включително и спекулацията, че бащата на Кейти е изпратил
момичето в манастир. Детето било продукт на протестантско-
католически брак, а в протестантски град като Бостън
антикатолическите настроения били познато явление.

Накрая се появил един "надежден" свидетел и заявил, че е видял с
очите си как Кейти е натикана във фургон. Полицията почти закрила
разследването си, вярвайки, че злощастното момиче е било отвлечено.

Кръвожадност

Кръвожадността на Джеси далеч не била задоволена. Без да го е
грижа за опасността от залавяне, той продължил да се опитва да
примами малки деца в блатата и изоставените сгради на южен Бостън, с
обещания за пътувания до цирка, бонбони и пари. Повечето от децата
били достатъчно умни да му откажат, макар че едно от тях за малко
щяло да стане следващата жертва в капана му.

Той заговорил петгодишното дете и го попитал дали знае къде е
улица "Върнън". Когато Хари Фийлд потвърдил, че знае къде, Джеси му
предложил пет цента, ако го заведе дотам.

Тръгнали хванати за ръка по улицата, а Джеси държал дръжка от
метла в свободната си ръка. Щом стигнали улица "Върнън", Хари
поискал монетата си. Вместо да му я даде Джеси дръпнал момчето в
един вход и му заповядал да си държи устата затворена. Сетне повел
Хари из лабиринт от улици, в търсене на подходящо място за
извършване на следващото си престъпление.

Но съдбата била благосклонна към Хари в онзи ден. Завивайки зад
един ъгъл, двете момчета се сблъскали с познат младеж от квартала на
Джеси, който знаел за неговата репутация. Младежът му се развикал и
двамата започнали да се карат, а Хари използвал момента, отскубнал
ръката си и избягал. Той тичал по целия път до вкъщи, блъснал
входната врата и се хвърлил в прегръдките на майка си.

Неизвестният младеж, който се появил случайно в най-подходящия
момент, без съмнение спасил живота на Хари Фийлдс. Следващото
момче, подмамено от Джеси, нямало да има този късмет.

През април 1874 г. семейство Милън се нанесло в новия си дом на



улица "Дорчестър", точно срещу дома на злощастното семейство Къран.
Най-малкото им дете, 4-годишният Хоръс, приличал на истинско
ангелче с тъмните си очи, купидонови устенца и блестящи руси
къдрици. Неговата майка обичала да го издокарва в хубави дрехи и в
последния си ден на този свят Хоръс бил облечен по-добре от всякога.
Носел фина черна кадифена шапка със златен пискюл, черно-бял жакет,
риза на червени и бели карета и черни панталони.

Хоръс обожавал сладкиши и в онази мразовита ранна пролетна
сутрин бил успял да измъкне няколко цента от майка си, които се готвел
да похарчи в близката пекарна.

По пътя се натъкнал на някакво по-голямо момче, което го попитало
къде отива. Двамата се отправили към пекарната заедно. По-голямото
момче бил Джеси Померой.

Хоръс купил едно малко кексче и го разделил с Джеси, който
невинно му предложил да се разходят до близкото пристанище. Хоръс
щастливо пъхнал ръката си в тази на Джеси и потеглили.

Няколко очевидци видели двете момчета, вървящи към залива. Една
жена си спомня възбуденото лице на по-голямото момче. Изражението
му било толкова чудато, свидетелствала тя по-късно, че влязла вътре да
си сложи очилата, за да може да го види по-добре.

Вторият очевидец, който се мотаел край отдалечените железопътни
линии в блатистата местност на юг от града, си спомнил, че двама братя
са минали оттам. Това се случило около 40 минути след като Джеси и
Хоръс напуснали пекарната. Не било обичайно деца да се разхождат
толкова далече сами, но по-голямото момче изглеждало отговорен
младеж, затова очевидецът не казал нищо.

Едно момче малко по-голямо от Джеси, което събирало миди,
говорило с двамата, докато пресичали канавката в местност, известна
като "краве пасище". В далечината се чули изстрели и Джеси попитал
момчето по какво стрелят. Диви патици, бил отговорът. Събирачът на
миди си помислил, че малкото момче е твърде добре облечено за
разходка из калните блата.

Накрая, около 20 минути по-късно, последният човек, който видял
Хоръс Милън жив освен Джеси, наблюдавал двете момчета отдалеч.
Той забелязал, че по-голямото момче се оглежда през рамо, сякаш го
преследват, но зад тях не идвал никой. Мъжът свил рамене и се върнал



към заниманието си да претърсва боклука по крайбрежието.

Смърт на малко момче

Джеси решил да изтезава и убие Хоръс Милън в момента, в който го
видял. Този път, решил той, няма да има квартални познати, които да му
попречат. След като Хоръс разделил кексчето си със своя нов приятел,
Джеси му предложил да отидат до пристанището да видят парахода,
закотвен там. Напускайки познатия квартал, чувството, което
задвижвало неговата враждебност, ставало все по-силно и той едва
успявал да потисне кръвожадността си.

В блатата Джеси спрял да помогне на Хоръс да прескочи една
широка канавка и се сблъскал с 15-годишния Робърт Бенсън, който
събирал миди край брега. Бенсън живеел в южен Бостън, но не познавал
Джеси, нито бил чувал за неговата репутация. Джеси бдително огледал
Бенсън, несигурен дали младежът няма да му попречи. Тогава в
далечината се чули изстрели.

Стреснат, Джеси го попитал по какво стрелят ловците и той му казал,
че двама мъже са излезли на лов за диви патици. Сетне Бенсън ги
отминал, мислейки ги за голям брат, който е тръгнал с прекалено
нагизденото си братче на някакво приключение.

Джеси сменил посоката, за да не попадне на ловците. Двете момчета
се озовали в блатиста низина, която предоставяла достатъчно
усамотеност.

"Хайде да си починем за малко" - казал той на Хоръс, който все още
не осъзнавал в каква опасност се намира.

Хоръс седнал, а Джеси извадил джобния си нож - същото острие, с
което бил убил Кейти Къран - и в дива ярост сграбчил момчето и му
прерязал гърлото. Рукнала доста кръв, но Хоръс все още бил жив.
Вбесен, че първата му атака е била неуспешна, Джеси буквално
обезумял и забивал ножа си отново и отново в безпомощното дете.
Хоръс се защитавал, но едно ранено четиригодишно момче не може да
мери сили с тийнейджър-психопат, въоръжен с нож. По ръцете и
дланите му имало защитни рани, които предполагат, че е бил жив през
по-голямата част от нападението.



Накрая Джеси успял да пререже гръкляна на Хоръс, с което битката
приключила. Но той не бил приключил. Продължил да мушка тялото,
особено в областта на гениталиите. Джеси пробол дясното око на
момчето през клепача и впоследствие патологът преброил най-малко 18
рани по гърдите му. Джеси се опитал и да кастрира момчето,
обезобразявайки скротума му.

Дълбоко изровените бразди в пясъка, направени от ритащите му
крака, дузината разрези по ръцете на момчето, както и самото им
състояние - юмруците му били стиснати толкова здраво, че ноктите
били забити в дланите му - показвали, че Хоръс Милън е умрял от
болезнено мъчителна смърт.

Залавяне

Хоръс Милън умрял в ранния следобед, вероятно не много след
пладне. Обезобразените му останки били открити около 16:00 часа.
Двама братя, играещи си край брега, изтичали нагоре по хълма, който
скривал тялото на Хоръс. От върха едно от момчетата забелязало нещо,
приличащо на парцалена кукла, в дъното на малка долина.
Приближавайки се, децата осъзнали, че това съвсем не е загубена
играчка.

Братята извикали двамата мъже, които все още ловували патици.
Един от тях и едно от момчетата останали да пазят тялото, а другите
двама се разделили, за да потърсят полицията.

Семейство Милън търсело изгубеното си дете още отпреди пладне и
в около 17:30 часа Джон Милън отишъл в полицията, за да го обяви за
изчезнал. Той описал сина си, кадифената му шапка, карирана риза и
панталони. Полицията обещала да започне издирване. Тогава новините
се разпространявали бавно, но не минало много време преди властите в
южен Бостън да научат, че Хоръс Милън (все още неидентифициран) е
бил открит и отнесен за аутопсия.

В присъствието на шестчленно жури съдебният лекар започнал да
проверява обезобразеното тяло на момчето за доказателства. Смъртта
била настъпила от два разреза на шията, всеки от които би могъл да е
фатален. Почиствайки тялото, патологът преброил дузина защитни



рани, 18 прободни рани по торса, прободена очна ябълка и осакатени
гениталии. Това е дело на някакъв лунатик, помислил си той.

Щом приключили със зловещата си задача, членовете на журито
направили изявление пред многото репортери, събрали се пред моргата
с надеждата за сензация. Полицията разпространила бюлетин до всички
управления с искане за помощ при идентифицирането на жертвата. Не
след дълго управлението в южен Бостън поискало повече подробности и
малко след 21:00 часа един полицейски служител бил изпратен в дома
на семейство Милън с ужасяващата вест.

Имало само един логичен заподозрян: онзи младеж със странното
око, който обичал да изтезава момчета. Престъплението идеално
съвпадало с неговия почерк. Единственият проблем според репортерите
и властите бил, че Джеси Померой е надлежно заключен в
поправителния дом Уестбъроу. Възможно ли било наоколо да върлува
друг злодей?

Отговорът дошъл бързо, когато началникът на бостънските детективи
докладвал, че Джеси Померой е бил освободен предсрочно. Полицията в
южен Бостън получила заповед да го задържи незабавно. Открили го у
дома му и го арестували, въпреки протестите на майка му. Джеси
уверил майка си, че не е направил нищо и обещал да се върне скоро.

Това била последната му нощ в дома на семейство Померой.

Разпит

Джеси Померой бил отведен в стаята за разпити и заобиколен от
шестима полицаи, които го засипали с въпроси. Къде е бил цял ден? Кой
го е виждал? Познава ли Хоръс Милън? Как се е сдобил с тези пресни
драскотини по лицето си?

Джеси устоял на обсадата известно време, отричайки да знае нещо за
престъплението и предложил обяснения за това как е прекарал времето
си. Историята му съдържала огромни празнини от време, за които нямал
спомен, но дал подробни описания на всичко, което бил видял и правил
през останалото време. Най-важното обаче било, че не можел да
предостави алиби за движенията си между 11:00 и 15:00 часа.

Полицаите изучавали внимателно своя заподозрян. Той имал нещо



като блатна трева, залепена на покритите му с кал обувки. Сваляйки
връхните си дрехи, Джеси застанал пред властите по долна фланела.
Отпред на нея имало червеникавокафяво петно с големината на палец.
Полицията конфискувала доказателството.

"Как си одраска лицето?" - попитал го един полицай.
"При бръснене" - дошъл отговорът.
Джеси се поколебал, когато го попитали дали притежава нож, но

накрая признал, че има един вкъщи. Изпратили един сержант до дома
му да го донесе. Ножът със 7-сантиметрово острие бил покрит с
мръсотия, а по дръжката му изглежда имало засъхнала кръв.

Патологът взел оръжието, за да провери дали съвпада с раните на
Хоръс Милън, а Джеси бил отведен в килията си, където моментално
заспал като невинен младенец.

На следващата сутрин детективите се отправили към блатата с
обувките на Джеси и Хоръс, в опит да поставят момчетата на
местопрестъплението и на други места, водещи до него. Разбира се,
отпечатъците от обувките на Хоръс били намерени в падината, а друга
криволичеща диря от стъпки - едни големи, други малки - водели
обратно към железопътните линии.

Предприемайки нещо, което впоследствие щяло да се превърне в
стандартна полицейска процедура, детективите проследили стъпките до
място, наречено "Кея на Маккей", където направили отливки на
отпечатъците. На петата от отливката на по-големите стъпки се
наблюдавал специфичен нарез, който показвал, че отпечатъкът би могъл
да е оставен само от един определен чифт обувки. Обувките на Джеси
Померой.

Въоръжени с доказателството, че Джеси е бил на
местопрестъплението, детективите се втурнали обратно към
управлението и събудили сладко спящия 14-годишен затворник за
повторен разпит.

Показвайки типичното за социопат поведение в подобни ситуации,
Джеси продължил да настоява, че е невинен.

"Арестуваме те по обвинение в убийството на Хоръс Милън" - обявил
капитан Хенри Дайър, който само няколко месеца по-рано бил
подкрепил освобождаването на Джеси от Уестбъроу и който само преди
няколко дни бил игнорирал молбите на Мери Къран да разпита Джеси



Померой за изчезването на дъщеря й.
Джеси запазил спокойствие.
"Нищо не можете да докажете" - казал той.
Дайър му казал, че могат да го свържат с местопрестъплението и

изтъкнал, че ако Джеси е невинен, не би имал нищо против да отиде в
моргата и да види тялото на Хоръс Милън. Джеси се поколебал и казал,
че не иска да ходи. Не ме интересува, казал Дайър и наредил на
детектив Ууд да го заведе в моргата.

Изправен пред плодовете на престъплението си, Джеси се пречупил и
признал за убийството на Хоръс Милън. Следващото му изявление пред
полицията показало, че няма никаква идея колко сериозно нещо е
извършил.

"Съжалявам, че го сторих" - разридал се той. - "Моля ви, не казвайте
на майка ми".

Детектив Ууд го попитал дали знае какво ще му се случи сега.
"Ще ме затворите някъде, за да не мога да върша такива неща" - казал

той.
Със заподозрения в ареста и неговото самопризнание пресата на

Източния бряг разтръбила новината за вината на Джеси. Концепцията за
клевета или невинен до доказване на противното не тревожела никого.
Всъщност на никого изобщо не му хрумвало да говори за милост към
този малък и очевидно психически обременен убиец.

"Момчето Померой изглежда е някаква морална изроденост" - обявил
вестник "Бостън Глоуб". - "Той не е имал подбуда или някакъв
рационален мотив за отвратителните си деяния. Не познавал малкото
момче Милън изобщо, но го подмамил, нарязал и намушкал до смърт с
нож просто за удоволствие".

Оправдателната система също попаднала под огъня на пресата и
всеки държавен служител, който имал пръст в освобождаването на
Джеси, бил публично порицан.

Момчето демон

Процесът по раздаване на правосъдие се движел бавно в случая на
Джеси, въпреки че никога не изчезвал от вестниците за дълго.



Публикували се истории за признанието на Джеси, за неговото
семейство, за миналите му престъпления, а излизали и напълно
измислени материали, претендиращи да са интервюта с обвиняемия,
когото пресата нарекла "Момчето демон" и дори се пръкнала една
фалшива "автобиография" на Джеси Померой, в която признавал
мерзките си деяния.

Скоро след ареста на Джеси съдебният лекар провел предварително
разследване, което определило причината за смъртта на Хоръс Милън и
установило, че властите имат основание да го обвинят в убийство.
Преди дознанието Джеси имал възможността да се срещне с адвокати и
няколко свои подръжници, след което оттеглил признанията си. Когато
го призовали да свидетелства в разследването, отрекъл всичко и
предложил много по-убедителна история за това как бил провел деня на
21 април 1874 г. Доказателствата срещу него обаче били достатъчни за
повдигане на обвинения и той бил обвинен в умишлено убийство.

Наказанието за убийство в щата Масачузетс тогава било смърт чрез
обесване, но щатът никога не бил екзекутирал толкова млад престъпник
като 14-годишния Джеси Померой. Още преди делото му да влезе в съда
се водели спорове какво би трябвало да се направи с "Момчето демон".

За Рут Померой и нейният син Чарлз нещата не изглеждали никак
розово. Те живеели в непосредствена близост до семействата Милън и
Къран и макар че тялото на Кейти Къран не било открито, Джеси бил
главният заподозрян на улицата. Клиентите в магазина намалели
драстично и единствените хора, влизащи вътре, били любопитни зяпачи,
които искали да видят къде е работило Момчето демон. Рут Померой не
си улеснявала живота, продължавайки да настоява, че синът й е невинен
и да обвинява семействата на жертвите за съдбата му.

Малко повече от месец след ареста на Джеси станало ясно, че трябва
да затворят магазина. За нещастие, техният колега магазинер,
помещаващ се в същата сграда, решил да разшири бизнеса си, като
наеме освободения магазин. Но преди това искал да ремонтира мазето.
Не след дълго работниците открили останките на Кейти Къран, от които
се разнасяла зловеща миризма на разложение.

Дали заради грубите лопати на работниците или заради яростта на
Джеси не е ясно, но главата на Кейти била отделена от тялото. Горната
част на тялото й била по-разложена от долната и било трудно да се



установи до каква степен е наранена. Гениталиите й обаче изглежда
били основна мишена на убиеца, който в яростта си почти ги бил
отделил от тялото.

Никой не се почудил два пъти кой е извършил това убийство.
Единственият въпрос, останал за разрешаване, бил дали семейството му
е знаело за неговите деяния. Рут и Чарлз Померой били арестувани като
съучастници в убийство. Друга причина за задържането им била да ги
защитят от тълпата, която се събрала на тяхната улица и крещяла за
саморазправа.

Научавайки новината за откритото тяло и ареста на семейството му,
Джеси останал непоклатим.

"Не знам нищо за това" - казал той и свил рамене.
Детективите дали на Джеси два дни да си помисли преди да му дадат

последна възможност да очисти имената на майка си и брат си. Тогава
той признал за убийството на Кейти Къран. Разказал за него стъпка по
стъпка, със смразяващо ярки подробности, отбелязвайки, че неговите
близки не знаят абсолютно нищо.

Когато го попитали защо е убил момичето, Джеси погледнал с празен
поглед и казал: "Не знам". После замълчал, сякаш се сетил за нещо и
отговорил: "Исках да видя как ще реагира".

Огледът на съдебния лекар бил бърз и точен. Кейти е убита и
вероятният заподозрян е Джеси Померой. Сега бил обвинен в две
убийства. Изглеждало все по-вероятно, че 14-годишният Джеси
Померой ще се превърне в най-младия екзекутиран осъден в щата
Масачузетс.

Правилата на Макнотън

Единственото, което можело да спаси Джеси Померой от бесилото
било да покаже, че е бил невменяем по времето на извършване на
престъпленията. "Невменяемост" е правен, а не медицински термин и
това прави една защита, базирана на него, рискована и трудна за
доказване.

Концепцията за невменяемост пред закона е изкована от "Правилата
на Макнотън", кръстени така на случая, предизвикал създаването им.



През 30-те години на XІX век в Англия Даниъл Макнотън бил изправен
пред съда за убийството на секретаря на премиер-министъра Робърт
Пийл. Макнотън бил лунатик, който вярвал, че Пийл е част от някакъв
заговор за убийството му, макар никога да не бил виждал премиер-
министъра. Той отишъл в резиденцията на Пийл на улица "Даунинг" и
нападнал първия човек, когото видял - който се оказал асистента на
Пийл.

От показанията на Макнотън пред съда станало ясно, че човекът е
умствено нестабилен и журито било притеснено от този факт. Те не
искали да обесят един болен човек и оправдали Макнотън, който
незабавно бил изпратен в лудницата.

Суматохата около оправдаването на Макнотън предизвикала
създаването на "Правилата на Макнотън" и концепцията за юридическа
невменяемост. Правилата определяли начините, по които журито би
могло да установи дали обвиняемият е неспособен да разбере
обвиненията, повдигнати срещу него, дали е в състояние да съдейства
на защитата си или най-важното - дали е осъзнавал разликата между
добро и зло, когато е извършвал престъплението си.

Това е разликата между Дейвид Бърковиц и атентатора Джон
Хинкли. Бърковиц, чийто умствени дефекти го карали да вярва, че
дяволът в облика на съседското куче Сам му заповядвал да убива, е
умствено болен. Той обаче съзнавал прекрасно, че онова, което Сам го
кара да прави, е грешно, но го направил въпреки всичко. Хинкли, от
друга страна, не осъзнавал колко безумно нелепо е да стреля по
президента Роналд Рейгън, за да привлече вниманието на холивудската
звезда Джоди Фостър.

Въпросът за адвокатите на Померой бил дали техният клиент е чисто
и просто болен или е невменяем според закона. За тях разликата била на
живот и смърт.

Докато пресата и обществото крещели за главата му, лекарите
започнали да изследват Джеси, за да открият какво става в ума му.

Някои престъпници просто не могат да бъдат поправени. Едни
избират престъпния живот и никаква заплаха от наказание не може да
ги разубеди. Други са принудени от обстоятелствата да се обърнат към
престъпленията като начин за оцеляване. Но съществуват и такива,
които са патологично неспособни да слязат от криминалния влак. Джеси



Померой вероятно спада към последната категория. Когато го
освободили от Уестбъроу, той нито бил поправен, нито жаждата му за
кръв била утолена.

Трима алиенисти - двама за защитата и един за обвинението -
практикуващи в специалността на умствените заболявания, прегледали
Джеси. Те провели общо 14 сеанса и разговаряли с него часове наред,
опитвайки се да сондират ума му.

Доктор Джон Тайлър най-много се сближил с Джеси по време на тези
разговори. При първата им среща Джеси му разказал цялата си история
за насилването на деца и обвинил за нападенията "някакъв внезапен
импулс или чувство", което го превземало.

Джеси казал на алиениста, че преди всяко престъпление е бил
пронизван от остра болка в лявата част на главата, която впоследствие
преминавала в дясната и след това обратно. Болката предизвиквала
насилието, твърдял той.

"Чувството, което придружаваше болката, беше, че трябва да
бичувам или да убия момчето или момичето според случая и ми се
струваше, че не можех да се възпра да не го правя" - казал Джеси на
доктора.

Той свободно споделял престъпленията си с тримата лекари, докато
не получил бележка от майка си, която го съветвала да "не казва
"Направих го", освен ако го е направил и да казва "Не съм го сторил",
ако не го е сторил". Започнал да отрича ролята си в убийствата,
казвайки, че чува глас в главата си, призоваващ го да се защити, защото
е невинен.

Два месеца преди да се изправи пред съда Джеси оттеглил
самопризнанията си и в един разговор с Тайлър отрекъл непреклонно да
има нещо общо с двете убийства. Никакви сеанси повече не били в
състояние да променят мнението му.

Финалният доклад, издаден от Тайлър, твърдял, че Джеси "не изпитва
съжаление за изтезаваните момчета или за жертвите на убийствата,
както и никакво разкаяние или покаяние за действията си".

Д-р Тайлър обобщил доклада си, излагайки две противоречиви
мнения. Първо, казал той, Джеси може да разграничава правилно от
неправилно. Второ, казал той, момчето е и винаги ще бъде заплаха за
обществото. Той трябва да бъде "грижливо ограничен в свободата си,



така че околните да не бъдат застрашени". Докторът приключил с
извода, че Джеси Померой е душевно болен.

Съд и присъда

Фактите в случая на Джеси Померой били неоспорими. Макар да
отричал убийството на Хоръс Милън, неговите адвокати не се надявали
да постигнат свободата му. Да спаси Джеси от въжето на палача щяло
да бъде достатъчна победа за неговия адвокат Чарлз Робинсън.

От своя страна Джеси предполагал, че ще бъде изпратен в затвора за
може би 5 години, докато порасне и след това ще му позволят да се
присъедини към флота, където ще го научат на дисциплина.

Процесът започнал на 8 декември 1874 г. в претъпканата съдебна зала
в Бостън. Това било събитието на сезона, главна тема за всички
вестници от Монпелие в щата Върмонт, до Чарлстън в щата Южна
Каролина. Въпреки известността си процесът се оказал кратък и скучен
- окаяна развръзка на един трагичен живот. Прокурорът Джон Мей
започнал със суха рецитация на закона за убийство, представил също
толкова неинтересно доказателствата срещу Джеси Померой и
приключил с молба към съдебните заседатели да изпълнят дълга си
безстрашно и честно.

Сетне Мей започнал да призовава свидетелите, които били видели
Джеси с Хоръс в деня на убийството, онези, които били открили тялото
и полицаите, които били проследили стъпките и ги сравнили с
отпечатъците от обувките му. Последвали полицаите, пред които Джеси
бил направил самопризнания и затворническият свещеник, който също
бил чул признанието му.

По време на понякога скучните, а друг път зловещи показания, Джеси
седял стоически на масата на защитата, с удължено от отегчение и
равнодушие лице.

Щом обвинението се оттеглило, думата взел адвокат Робинсън.
В мъчително ярки подробности Робинсън разказал за живота и

престъпленията на Джеси Померой, изваждайки предишните му
провинения, както и убийството на Кейти Къран, за което не бил съден.
Сетне засегнал въпроса с неговата вменяемост.



Джеси не можел да контролира импулсите си. Той бил неспособен да
властва над своите демони, казал Робинсън. Той ще бъде заплаха,
докато ходи свободно по тази земя, но законодателството било
предвидило закон, който да защити обществото.

Това не е смъртното наказание, казал Робинсън, а законът, засягащ
юридическата невменяемост:

"Когато човек, обвинен в убийство, е оправдан от журито поради
невменяемост, съдът следва да изпрати това лице в заведение за
душевно болни до края на живота му".

Полагайки основите на защитата си за невменяемост, Робинсън
започнал да призовава свидетели, които биха могли да подкрепят тезата
му. Първа била Рут Померой. Под напрегнатия разпит на Робинсън Рут
си спомнила голям брой детски заболявания, които биха могли да са
нарушили ума на Джеси. Най-важното от тях била болестта, която го
повалила малко преди първия му рожден ден - мозъчна треска, която
предизвикала тридневен делириум, последван от необяснимо тръскане
на главата. Оттогава Джеси страдал от многобройни умствени
проблеми: безсъние, замаяност и чести жестоки главоболия. Рут
Померой свидетелствала, че нейният по-малък син "често сънува
екстравагантни сънища, които го преследват на следващия ден".

Следващите свидетели дали показания в същия дух. Съседите
описали особеното му желание да наранява животни и как понякога по
време на игра тичал наоколо, стискайки главата си като в жестока
агония. Друг разказал, че е видял как Джеси пробожда с нож малко
котенце, а учителката му се качила на свидетелската скамейка и описала
избухливо момче, причиняващо безредици в класната стая, което
негодувало срещу несправедливостта на налаганите му наказания. Той
не бил виновен, казвал Джеси на учителката си, просто не можел да се
спре.

Допълнителни ключови показания дошли от жертвите на насилието
на Джеси. Последната му жертва Робърт Гулд все още носел белезите
по лицето си от неговия нож. Мъчителният разказ на жертвата за
жестокостите, причинени му от Джеси Померой, биха могли да сложат
прът в колелата на тактиката на Робинсън, който се надявал, че те ще
докажат невменяемостта на клиента му. Вместо това те биха могли да
причинят такъв гняв у съдебните заседатели, че 12-те мъже никога да не



поискат да оправдаят Джеси, без значение колко луд е той.
Сетне Робинсън призовал алиенистите на свидетелското място.
Първият свидетел-експерт д-р Тайлър повторил своето становище, че

Джеси е луд. Той е лунатик, твърдял докторът, заради липсата на мотив,
привидното му безразличие към престъпленията и техните последици и
варварството им. Дали Джеси е различавал правилното от грешното,
когато е извършвал престъпленията не е съществено, казал докторът.
Лунатиците могат да имат свое собствено чувство за морал, заявил той.

При кръстосания разпит становищата на д-р Тайлър били направени
на пух и прах от прокурор Мей, който накарал алиениста да признае, че
Джеси не е показвал други признаци на лудост, освен престъпленията
му и че любовта му към насилието би могла да бъде мотив сама по себе
си.

Вторият доктор, макар да твърдял, че Джеси "не е бил отговорен,
когато е извършвал деянията, за които е обвинен", освен това признал
факта, че това, че е бягал след извършване на престъпленията, "за да
избегне наказание, означава, че е правил ясна разлика между
правилното и грешното".

Алиенистът на обвинението д-р Джордж Чоут се разграничил
напълно от мненията на двамата експерти на защитата. Той нарекъл
Джеси лукав и крайно манипулативен и казал, че момчето не страда от
никакъв умствен дефект.

След заключителните аргументи, произнесени на следващия ден,
съдебните заседатели се оттеглили да решават съдбата на Джеси. След
пет часа обмисляне журито стигнало до решението си. Те намерили
Джеси Померой за виновен в убийство от първа степен - предумишлено
убийство. Присъдата за подобно престъпление била задължителна:
смърт.

Съдебните заседатели обаче настояли за снизхождение към момчето
заради възрастта му. Тази милост била в правомощията единствено на
губернатора и съдията нямал друг избор, освен да произнесе смъртната
присъда.

Произнасянето на наказателната присъда било отложено с няколко
седмици, но в средата на февруари 1875 г. съдията Хоръс Грей се
вторачил в спокойния, почти отегчен Джеси Померой и посъветвал
момчето да "помисли за обжалване пред Вечния съдия и да се приготви



за съдбата, която го очаква". Сетне заповядал да отведат Джеси в
затвора, където да изчака екзекуцията си.

Погребан жив

Смъртното наказание в САЩ през XІX век обикновено се
изпълнявало бързо, като средното време от произнасянето на присъдата
до екзекуцията рядко надвишавало година. Но в случая с 14-годишния
Джеси се появили безброй аргументи срещу изпълнението на
присъдата. В щата Масачузетс никога не бил екзекутиран толкова млад
затворник и от всички страни се носели призиви за милост. Също
толкова силни апели се носели и за възтържествуване на правосъдието в
памет на Хоръс Милън и Кейти Къран.

Решението било оставено в ръцете на губернатор Уилям Гастон,
който направил онова, което би сторил всеки добър политик. Свикал
комисия, която да проучи въпроса и да му докладва изводите си. Когато
комисията не могла да стигне до съгласие, Гастон се обърнал към
гражданите в публично заседание. След цял ден изслушване на
показания от двете страни, губернаторът благодарил на хората и на
комисията и казал, че ще обмисли въпроса.

Минали много седмици, през които друго дете загинало в ръцете на
поредния умствено увреден млад маниак и публичното недоволство към
застоя в случая на Померой достигнало своя апогей. Гастон отново
събрал комисията си за още един дебат и финално гласуване. С вот от 5-
4 комисията препоръчала присъдата на Померой да остане в сила.
Веднага щом Гастон подпишел смъртната му присъда, Джеси щял да
увисне на бесилото.

Но Гастон останал непреклонен в своята неохота да екзекутира
Джеси. Неговата позиция вероятно му струвала преизбирането, защото
през 1876 г. Александър Райс, който по време на кампанията си се
заклел да обеси Джеси Померой, станал следващият губернатор на
Масачузетс.

През август 1876 г., две години след процеса, когато жаждата на
гражданите за кръвта му била вече постихнала, Райс събрал
съветниците си и преразгледал съдбата на Джеси Померой. Хората вече



са позабравили времето на престъпленията му и могат да приемат
наказание по-леко от смъртта, смятали съветниците, но то все пак
трябва да бъде тежко.

Райс бил съгласен. Тихо, без много медийно внимание, той заменил
смъртната присъда на Джеси с живот зад решетките. За да направи
присъдата му по-тежка от просто доживотен затвор, Райс наредил
Джеси да излежава наказанието си в принудителна изолация. С две
думи губернаторът наредил Джеси Померой да бъде погребан жив.

Възкресение

Годините минавали. Дошъл новият век и колите заменили конските
впрягове по улиците на Бостън. Живите жертви на Джеси Померой
изпаднали в забрава, съзрявайки и опитвайки се да водят нормален
живот. Семействата на Хоръс Милън и Кейти Къран продължили
живота си, доколкото това е възможно за родители, погребали детето си.

Рут Померой също била загубила син, но веднъж в месеца можела да
го посещава в затвора в Чарлстън, където излежавал присъдата си. Тя
била единственият му посетител.

Джеси водел мъчително отегчително съществуване в своя малък свят
от бетон и стомана. Той се хранел сам в килията си, упражнявал се сам в
изолирания двор и периодично му позволявали да се къпе. Имал достъп
до материали за четене и бидейки умно момче, се превърнал в жаден за
знания ученик. Научил се да пише на няколко езика, но нямайки с кого
да разговаря, можел да го прави единствено на английски.

Тъй като нямал какво друго да прави, Джеси използвал ума си, за да
избяга. През годините направил няколко опита за бягство, като веднъж
спрял газовата тръба в килията си, с намерението да взриви вратата
(според някои това било опит за самоубийство) и веднъж дори успял да
излезе от килията си.

Единствените хора, които виждал, били пазачите, които патрулирали
пред килията му и веднъж в месеца неговата майка. Когато тя починала,
останал без посетители.

Периодично историята на Джеси Померой се появявала отново във
вестниците и някой репортер се обаждал в затвора, за да провери



състоянието му. Не получавали разрешение да го интервюират. През
цялото си заточение Джеси настоявал, че е невинен за престъпленията
си и вярвал, че е осъден по погрешка. Не показал разкаяние или
съжаление за жертвите си.

Губернатори идвали и си отивали, пазачи били назначавани в затвора
в Чарлстън, запознавали се с най-известния му затворник и
продължавали.

Четиридесет и една години изолация.
Накрая през 1917 г., четири десетилетия след като бил погребан жив,

присъдата на Джеси била облекчена и го преместили при другите
затворници. Известно време се наслаждавал на славата си на най-
прочутия затворник. Обичал да се представя на новите затворници и да
ги пита дали са чували за него. Повечето от тях били израснали с
историите за прочутия Джеси Померой и били или отвратени, или
изплашени, когато осъзнавали, кой е този старец. Това радвало Джеси
страшно много - фактът, че хората все още го познават и са чували за
деянията му.

Но скоро дошло времето, когато младите затворници в затвора в
Чарлстън никога не били чували за Померой и той се превърнал в
просто поредното старческо лице сред анонимната затворническа тълпа.
Това било върховното наказание за социопат като Джеси Померой и
здравето му постепенно започнало да се влошава.

През 1929 г. 71-годишният Джеси Померой бил отведен в клиниката
за душевно болни престъпници в Бриджуотър, където щял да получава
по-добра медицинска помощ. Това било неговото първо и единствено
пътуване в кола, но той не показал никакъв признак на вълнение или
любопитство.

"Този затворник... е умъртвено създание, зяпащо с безжизнени очи
свят, който не означава нищо за него" - написал един репортер.

Джеси Померой умира в Бриджуотър две години по-късно. Пресата
го описала неуважително като "най-самотното същество на света" и
"психопат".

След 58 години в затвора, повечето от тях прекарани в изолация,
последното желание на Джеси Померой било тялото му да бъде
кремирано, а прахът му разпръснат в четирите посоки на света.
 



Артьом Ануфриев и Никита Литкин: Чукобойците от
Иркутск

"В нашата група няма място за позьори. Допускат се само онези,
които решават съдбата на добитъка или вече са готови за сериозни
действия. Ако си настроен решително - мястото ти е тук".

Това е цитат на група с дългото и патетично заглавие: "Ние сме
богове, ние решаваме кой ще живее и кой ще умре!" в социалната мрежа
ВКонтакте.ру (руският Фейсбук). В нея членуват 13 души. Те
разговарят за странни и страшни неща. Например:

"Такива като нас не убиват само деца. Трепем също и родителите".
"Да се убива е весело! Още не съм проверявал. Но мисля, че е така
наистина"...

Към тези статуси се прилагат видеоклипове със сцени на убийства,
които останалите потребителите на сайта смятали за постановка. Кой би
могъл да предположи, че това не е така?

В същото време положението в иркутския Академгородок ври и
кипи. В престижния микрорайон, където повече от 50 години живее
научният елит на града (професори, академици, аспиранти), се появява
маниак. Почти всяка седмица милицията съобщава за поредното
убийство: "Мъж е убит край трафопост...", "Жена е заклана край
дърво...", "Нападнаха бременна жена с дете на пет години.



Нападателят я ударил по главата...". И така нататък.
Милицията се впуска да търси сериен убиец. Проверява всички

нелегално пребиваващи. Местните жители организират граждански
дружини и патрулират нощем по улиците. Но без полза.

Трябвало да търсят на съвсем друго място. В интернет...
 



Майка-орлица

Артьом Александрович Ануфриев е роден на 4 октомври 1992 г. в
Иркутск. Израства без баща, също като неговия приятел и бъдещ
съучастник Никита Литкин, с когото се познавали от деца.

Детството на Артьом било доста сложно в психологически план. По
думите на бившия директор на неговото училище, майката на Артьом -
счетоводителката Нина Ивановна Ануфриева, учела сина си да
ненавижда хората, унижавала го публично и му внушавала, че е
заобиколен от врагове. Когато му пишели лоши оценки в бележника,
майката веднага пишела заявление: "Осъществява се психологически
натиск върху сина ми". Ако лошите оценки се пишели само в дневника,
Нина Ануфриева пишела друго оплакване: "Нарушено е правото на
родителя на информация". Нещата стигнали дотам, че ако Артьом
изкарал оценка "три", майка му пращала поредния протест: "А защо не
четири?".

Заради подобни оплаквания, училището на Артьом се принудило да
търси нов учител по физика, защото предишната учителка отказала да
се занимава с класа, в който учел той.

Освен това Нина Ивановна забранявала на Артьом да дружи с
Никита. Влиянието на майката върху сина било колосално. И макар
момчето да се учело добре, още от първи клас се превърнало в
самотник. Успял да премахне това клеймо едва по-късно, преди да
завърши. Известно време посещавал музикално училище, където свирел
на контрабас. С фанатичен плам играел на агресивни компютърни игри,
като най-любима му била поредицата "Manhunt".  Преди завършването
си, неговите съученици заснемат прощален любителски филм, в който
подред описвали какво според тях е щастието. Ануфриев бил
единственият, който казал:

"Честно казано, не знам какво е щастие. Но много ми се иска по-
бързо да разбера".

След училище Артьом постъпва в медицински институт, с мечтата да
стане хирург и същевременно започва работа в художествения музей.



Затворен и необщителен

Никита Вахтангович Литкин е роден на 24 март 1993 година.
Неговите прадядо и прабаба били хидростроители, а майка му Марина
работела като продавачка в магазин за обувки. Подобно на Ануфриев и
той израснал без бащинска фигура. Неговият баща, родом от Осетия,
напуснал семейството още докато Никита е съвсем малък.

Никита имал по-малък доведен брат по бащина линия, който се
застрелял след смъртта на майка си. Скоро след това бащата се върнал в
старото си семейство, но неговата депресия, вследствие на смъртта на
втората му жена и самоубийството на втория му син, не му позволявала
да установи контакт с Никита. Бащата още няколко пъти си тръгвал и се
връщал, което съвсем разочаровало момчето от него. Видял баща си за
последно на 16 години, но се оказало, че дори няма за какво да си
говорят.

Привидно Литкин изглеждал тих и спокоен, а по думите на неговата
майка Марина, бил израснал много затворен и
необщителен. Първоначално всичко вървяло добре; в началното
училище си намерил приятел - Артур, който му помогнал да се адаптира
сред връстниците си, но когато Никита се научил да казва "не",
дружбата му с Артур постепенно приключила. Все пак имал и други
приятели.

Никита се учел добре до пети клас, когато на рождения ден на Артур
се запознал с Ануфриев. Другите деца не харесвали Артьом и покрай
него Никита започнал да губи старите си приятели, тъй като тяхното
недоброжелателно отношение към Ануфриев се прехвърлило и върху
него. Той не се разстройвал особено от това, считайки предишните си
приятели за "неистинска детска дружба".

Заедно с Артьом Никита създал музикална група и започнал да пише
музика. Първоначално групата се казвала "Злите гноми" и изпълнявала
пънк музика. Скоро двамата сменили името на бенда на "Разчленена
ПугачОва", а стилът преминал към нойз и нойзкор. В творчеството им
присъствало изобилно насилие и нецензурна лексика. "Разчленената
ПугачОва" издава няколко албума, както и серия видеоклипове, които
Литкин качвал в интернет.



Малцина, освен близките му и някои познати, се досещали за
неговите увлечения, понеже Никита не проявявал ни най-малки
признаци за агресия и садизъм пред хората. Ануфриев по-късно казва,
че Никита не е можел да отстоява своето и често се оставял да бъде
тъпкан. Когато започнали убийствата, Ануфриев бил неговият
единствен приятел, за което Никита му бил много признателен.

В шести клас Никита преминал в математическа паралелка, но
математиката не успяла да грабне интереса му. В осми клас започнал да
бяга от час и за разлика от Артьом, стигнал само до девети клас, а после
два пъти постъпвал в колеж - първо по енергетика, а после строителен.
От първия го изключили за неуспеваемост, а във втория назрял
конфликт със съучениците му. Никита намерил покровител в лицето на
един от тях, който обаче му искал в замяна пари и крадял от дома му
разни предмети. Майката на Никита подала жалба срещу това момче в
милицията, но после я оттеглила. След този случай Никита престанал да
ходи на занятия.

Като малък Никита често ходел на църква с майка си, но с времето
Марина отделяла все повече време за работа и посещенията им в божия
храм ставали все по-редки. По-късно Никита сам започнал да отрича
църквата. Известно време се занимавал с музика, рисуване и кикбокс, но
накрая захвърлил всичко и посветил цялото си време на социалните
мрежи.

За разлика от Ануфриев, в детството на Никита се наблюдавало
изоставане в психологическото му развитие. Психолозите посъветвали
майка му да му дава свобода и да не ограничава личното му
пространство, но с възрастта психиката на Литкин се влошила. Няколко
години преди убийствата започнал да се срамува от майка си и се
стараел никога да не го виждат заедно с нея.

"Родени да мразят"

Смята се, че Артьом е участвал в неонацистко движение. Когато
близките му разбрали за това, той ги уверил, че е бил там, но не се е
замесвал в никакви престъпления. Половин година по-късно станало
известно, че по предложение на Артьом Литкин също е общувал със



скинари, но двамата приятели не се задържали дълго в това общество.
След ареста си Артьом разказал, че именно общуването с неонацистите
го е довело до извършване на убийствата, макар че сред убитите от
Литкин и Ануфриев хора да няма нито един представител на
националните малцинства.

Мотивите им се изяснили напълно чак след ареста. Според
следователя Евгений Карчевски, който разпитвал двамата престъпници,
цялото спускане на Ануфриев и Литкин по наклонената плоскост,
започвайки от замесването им със скинарите и приключвайки с
убийствата, е продиктувано от обикновено желание за слава и
привличане на внимание. Своеобразна роля изиграва и това, че докато
били в средите на скинарите, някой си Максим "Фридрих" ги насочил
към определен вид литература - книга, чието име в превод звучи като
"Родени да мразят". Двамата се заинтересували от книгата, особено
когато открили, че описаното вътре психологическо състояние на героя
доста наподобява тяхното собствено. Сторило им се, че така ще могат да
решат своите житейски проблеми. Именно тогава в тях се зародила
човеконенавистта.

Вероятен мотив би могло да бъде и подражаването на други известни
маниаци. Определена роля изиграло телевизионното предаване за
"Битцевския маниак" Александър Пичушкин, излъчено през 2007 г.
Пичушкин извършва серия убийства като преклонение към друг убиец -
Андрей Чикатило. Двамата се заинтересували от него и Ануфриев
създал в интернет групата "Пичушкин - наш президент". На 13
февруари, дни преди годишнината от екзекуцията на маниака Чикатило,
той публикувал в интернет негов портрет с надпис: "Андрей Романович.
Скърбим".

Не на последно място трябва да отбележим интереса на двете
момчета към "Днепропетровските маниаци" Виктор Саенко и Игор
Супрунюк, както и към иркутската банда "Магия на кръвта", чийто
жертви са бездомници. Артьом и Никита открито изразявали
симпатиите си към нейния лидер Константин Шумков и изобщо към
целия характер на дейността на бандата. Никита Литкин създал в
социалните мрежи група под названието "Иркутска антиклошарска
банда: Магия на кръвта". Освен това двамата посветили на лидера един
от албумите на своята нойзкор група "Разчленена ПугачОва", наречен



"Магия на кръвта", в чието интро открито заявяват намеренията си да
продължат делото на Шумков:

"Групата «Разчленена ПугачОва» ще продължи делото на «Магия на
кръвта» не само в музикален, но и в истински смисъл".

Никита Литкин създава в социалните мрежи група под названието
Иркутска антиклошарска банда: "Магия на кръвта"

По думите на Ануфриев, идеята да убиват принадлежала на Литкин.
В есента на 2009 г. неговата настървеност достигнала такава степен, че
когато тръгвал на разходка, скривал в ръкава си палка. Ануфриев
признава, че се побоявал от него и се бил навил на убийствата, защото
"се подведох на уговорките му и се насадих, където не трябва".

В трите месеца преди ареста му съседите на Ануфриев чували от
неговото жилище странни и обезпокояващи звуци. Артьом викал
страховито: "Всички ненавиждам!" и "Ще ви убия!". Междувременно се
носели странни шумове, като че ли момчето удряло с юмруци в стената
или се блъскал в нея с цялото си тяло. Предполагали, че той бие майка
си, защото понякога чували: "Махни се от мен! Сега ще те размажа!".

По време на следствието Артьом откровено признал, че отношенията
с майка му са били толкова тежки, че в онзи период едва се сдържал да
не я убие. У Литкин също се наблюдавала подобна изнервеност: той
почти престава да общува със семейството си, депресията му се засилва
и започва да страда от безсъние.

Тренировка

Както станало ясно, Литкин и Ануфриев търсели жертвите си по един
и същи път - от спирката на "Госуниверситет" до "Академгородок",
всеки ден от 18 до 22 часа вечерта. Понякога пропускали пет, десет или
двайсет човека, докато намерят именно онази жертва, която смятали, че
им подхожда. Случвало се да обхождат маршрута си по цяла седмица и
никого да не нападнат. В началото погрешно се смятало, че едно от
оръжията на убийствата е обикновен чук, но след ареста им се изяснило,
че момчетата са ползвали голям, гумен чук.

Тяхна първа жертва става 12-годишният Данил Семьонов, който учел
в тяхното училище. На 1 декември 2010 г. Данил отишъл да се пързаля



на хълма с шейна снегокат ("Чук и Гек"). Точно в този момент
престъпниците минавали наблизо. Никита забелязал Данил, предложил
на Артьом да го убият и той се съгласил. Двамата подкарали момчето
пред себе си и го ударили отзад по главата. Той паднал, а те
продължили да го бият - Литкин го налагал с гумения чук, а Ануфриев -
с бухалка. На ръката на Данил Семьонов е открит хематом, което
навежда на мисълта, че той или се е защитавал, или един от убийците го
е държал здраво за ръката. За финал на убийството използвали сгъваем
нож, който Никита забил до дръжката в слепоочието на Данил.

Когато майката и братът на Данил го открили, той бил все още жив.
Извикали линейка, но момчето издъхнало преди тя да пристигне.
Неговата смърт била сметната по непонятни причини за нещастен
случай. Според версията на властите детето се спускало с шейната си с
много висока скорост и се забило в бреза, макар наклонът да хълма да
бил едва 10 градуса, а снегокатът на Данил да нямал никакви повреди.
Не било възбудено углавно дело, заради което още доста време никой не
свързал случая на Семьонов с "чукобойците". Впоследствие Литкин и
Ануфриев признали, че просто са "потренирали" с момчето.

Две за час

На 14 ноември Литкин и Ануфриев нападнали и разбили главата на
едно момиче. Жертвата останала жива, защото нещо изплашило
убийците. Сътрудниците от иркутската милиция не възбудили углавно
дело, позовавайки се на това, че потърпевшата не била обрана. След
няколко дни, на 25 ноември, било извършено нападение над друга жена,
на която задигнали чантата. Този път възбудили дело, но само за
кражбата. Имало още една нападната жена, която оцеляла по чудо, но в
нейния случай също нямало разследване, защото тя нищо не можела да
си спомни.

На 16 декември на 20 м от мястото, където бил убит Данил, е открито
тялото на 69-годишната Олга Михайловна Пирог, водещ научен
сътрудник в Научноизследователския институт по слънчева и земна
физика. Жената била ударена по главата с тежък тъп предмет, а по
тялото й имало 30 прободни рани, но парите и ценностите й не били



пипнати. Известно време погрешно се смятало, че именно Пирог е
първата жертва на "чукобойците", понеже смъртта на Семьонов била
обявена за нещастен случай. Ануфриев и Литкин направили аудиозапис
на престъплението, който започвал с разсъжденията им за това как ще
убият жената, а после записали и самото убийство. Сетне качили записа
в социалната мрежа.

На 29 декември в 19:00 часа вечерта треньорката на местната спортна
школа, 22-годишната Екатерина Карпова, бременна в осмия месец, се
прибирала към дома си недалеч от Академгородок заедно с
шестгодишната си сестра Настя. Край железопътните линии се
сблъскала с Ануфриев и Литкин, но не им обърнала внимание, защото
говорела по мобилния си телефон. Двамата я издебнали в гръб и
мълчаливо започнали да я бият с бухалката и чука.

Настя успяла да избяга, отървавайки се само с удар по ръката. На
Екатерина счупили пръстите и разбили главата, но внезапно появилата
се от близкия ъгъл кола уплашила убийците и това спасило живота и
бременността й. Пристигайки в болницата, Екатерина видяла още една
жена с аналогични травми. Оказало се, че само час преди това Литкин и
Ануфриев били нападнали Инеса Валентиновна Светлова, която също
се отървала по чудо. Този ден остава единственият, в който
"чукобойците" извършват две нападения в рамките на час.

Последни убийства

Серията от убийства в Академгородок продължавала, но никой не
свързвал случаите един с друг. На 1 януари на улицата бил открит
неизвестен мъж с разбита глава, който умрял в болницата. На 3
февруари възрастна женица била докарана в спешното с открита
черепно-мозъчна травма. В нощта на 8 и 9 февруари между жилищната
кооперация №297 на улица "Лермонтов" и административната сграда на
"Старокузмихинска" било извършено нападение над друга жена, чийто
нападател бил подплашен от минаваща покрай тях кола.

На 21 февруари 2011 година бил убит Александър Петрович
Максимов, чиято челюст и глава били напълно разбити, заради което го
опяли в затворен ковчег. На 11 март 2011 г. на пешеходната пътека край



спирка бил открит зверски закланият Роман Файзулин. Очевидно мъжът
бил пълзял или бил влачен, защото от тялото по снега се точела кървава
диря. Това убийство се случило точно до дома на Ануфриев.

Последна жертва на "академовските маниаци" станала една бездомна
жена, родена през 1948 г. и убита на 3 април край
Научноизследователския институт. Артьом и Никита я убили, а после
заснели с видеокамера своите издевателства над мъртвата и именно този
запис помогнал за задържането им. На него се вижда как Литкин
(Ануфриев бил "оператор"), отрязва с нож ухото на жената и се опитва
да й отреже китката, но не му се получава и той със замах забива ножа
си право в окото й. На записа се вижда, че жената е мъртва още преди
началото на гаврата.

Винаги двама

Литкин и Ануфриев винаги нападали в гръб, действайки мълчаливо,
заради което нито Екатерина Карпова, нито останалите жертви на
"чукобойците", останали живи по разни причини, не можели
да съобщят на следствието каквито и да било конкретни подробности,
които да могат веднага да изобличат двойката. Те планирали да
продължат серията убийства чак до септември 2011 г., след което
Ануфриев искал да се премести в Санкт Петербург, където да продължи
започнатото (той бил намерил "единомишленици" в интернет).

Литкин, от своя страна, едва ли би продължил сам, защото по думите
на следовател Евгени Карчевски бил казал по време на следствието:

"Не бих се занимавал с това сам, не е интересно. Ние с Артьом го
правехме заедно - така ми харесваше".

Но Никита заявил съвсем друго нещо в едно телевизионно интервю:
"Аз така или иначе щях да продължа (да убивам). От една страна, не

исках в затвора. Но от друга - исках да узнаят за мен".
Никой от тях не ходел сам да търси жертви, но веднъж Никита

опитал да нападне някаква жена на улица "Лермонтов", но тя вдигнала
шум и стреснат, той избягал с мобилния й телефон.

Ануфриев признал по време на разследването, че не е изпитвал онова
удовлетворение и облекчение от убийствата, на което двамата се били



надявали.

Интернет

Междувременно, без изобщо да се крият, Ануфриев и Литкин
описвали своите подвизи в социалните мрежи и даже се хвалели с
тежестта на извършените престъпления. По-късно, когато по време на
следствието били разпитани всичките им събеседници в интернет, се
изяснило, че болшинството от тях просто не са им повярвали, смятайки,
че си приписват чужди убийства, за да се правят на интересни.

Това е оригиналният текст от диалога на Артьом с някой си "Юрий",
проведен в сайта ВКонтакте.ру:

"Артьом Ануфриев:
- Що не тръшнеш някой клошар или нещо такова.
Юрий:
- и каква ми е ползата да убивам клошар?
Артьом Ануфриев:
- Значи ти, к'во, даже клошар не можеш да убиеш, а?
Юрий:
- винаги има възможност да убиеш... само че за какво ми е да лежа

за клошар и да си съсипвам живота? защото знам, че това да убия
клошар нищо няма да промени.

Артьом Ануфриев:
- Първо на първо, това е един вид тренировка. Подготовка на

психиката. Второ, можеш да убиеш и да не лежиш.".
Същевременно Ануфриев общувал и с някой си "Саша Х", който

също живеел в Академгородок. Ануфриев проявил интерес към него,
когато видял в профила на "Саша" в социалната мрежа надписа: "Кради.
Насилвай. Убивай. Това е моята религия днес".

"Артьом Ануфриев:
- Ти крадеш, насилваш и убиваш? Тогава трябва да се срещнем и да

поговорим.
Саша Х:
- Искаш да ми покажеш пътя на истината (усмивка)?
Артьом Ануфриев:



- Не, просто между нас има нещо общо.".
«Юрий» и «Саша Х» не са единствените потребители в Интернет, с

които Ануфриев почти открито провеждал завербуващи беседи.
Въпреки това той и Литкин действали без помощта на каквито и да било
съучастници.

Арест

На 11 март на площада в Академгородок се провел митинг, посветен
на това какви мерки е необходимо да се предприемат по отношение на
скорошните събития. Артьом и Никита присъствали на събранието и
даже предлагали идеи. В Академгородок се извършвало постоянно
патрулиране из улиците. Създадени били специални граждански
дружини, нивото на престъпността спаднало забележимо, но всички
тези усилия не дали никаква полза за залавянето на убийците.

Няколко дни преди ареста майката на Никита Литкин намерила в
коридора на апартамента им опаковка от нож. На въпроса за какво му е
нож, Литкин отговорил, че го носи за самоотбрана. Малко по-късно
казал на баба си: "Скоро ще бъда загубен".

Чукобойците били арестувани на 5 април 2011 г., след като в
Института по органична химия, където тогава работела бабата на
Литкин, раздали ориентировъчни фотороботи. На тях били изобразени
двама младежи със славянска външност, но изучавайки ги, бабата на
Литкин и нейният син Владислав изпитали съмнения и Владислав
тръгнал към дома на племенника си.

Никита не си бил у дома, но точно тогава у него била видеокамерата
на вуйчо Владислав, в която той по невнимание бил оставил флаш-
картата със записа от убийството на бездомната жена. Виждайки
ужасното видео, вуйчото отнесъл камерата в милицията и
престъпниците били задържани още същата вечер. Двамата дали
самопризнания за пет убийства и шест нападения. Когато Ануфриев
подписал протокола със самопризнанията си, подражавайки на
Пичушкин, заявил на следовател Евгени Карчевски, който го разпитвал:

"Както казва един герой, дайте ми чаша уиски и цигара - и ще
узнаете толкова нови неща за този живот, че ще ви настръхнат



косите на главата".
По-късно броят на престъпленията се вдигнал до шест убийства и

десет нападения. Освен това Ануфриев и Литкин добавили, че същата
вечер били планирали да извършат поредното си убийство.

Следствен експеримент

На следствения експеримент двамата маниаци били съпровождани от
по 20 оперативни служителя поради опасения, че местните жители ще
им устроят саморазправа. Бащата на убития Данил Семьонов искал да
присъства на експеримента, но не го допуснали от съображения за
сигурността на задържаните.

Артьом и Никита подробно описали всички детайли от
престъпленията си. На 7 април, на първото съдебно заседание се решила
мярката им за неотклонение. Оставили ги в следствения изолатор до 6
юни. На това заседание Ануфриев и Литкин се признали за виновни, но
казали, че не искат да ходят в затвора. Ануфриев даже се канел да внася
гаранция, но не разполагал с нужната сума. На 6 юни увеличили срока
на задържането им до 6 октомври, заради необходимостта от
провеждане на съдебно-психиатрична експертиза, но на 5 октомври
станало известно, че срокът е удължен с още два и половина месеца.

Експертизата ги обявява за вменяеми, датата на процеса е неизвестна,
като разследването би трябвало да е приключило на 16 декември 2011
година. Срокът на задържане на двамата престъпници за последно е
удължен до март 2012 г. Артьом Ануфриев е застрашен от по-висока
присъда, вероятно доживотен затвор. Литкин, който в момента на
убийствата нямал 18 години, е изправен пред възможността да получи
от 14 до 20 години лишаване от свобода. Освен в убийствата, двамата са
обвинени и в няколко грабежи, извършени в същия период.

Следователите смятат, че в двойката "Ануфриев-Литкин" Ануфриев е
бил "мозъчния център", а Литкин - "изпълнителя", тъй като било
установено, че всички рани с нож по жертвите са оставени от него.
Самият Ануфриев в едно телевизионно интервю нарича Литкин "лидер"
и "подстрекател".



Отзвук

Случаят "Ануфриев-Литкин" предизвиква огромен обществен отзвук.
Излъчват се няколко телевизионни предавания, посветени на тях. През
април във ВКонтакте.ру се появява групата "Помощ за Артьом
Ануфриев", която бързо е блокирана от администрацията на сайта. Но
се пръкват още няколко - "Артьом Ануфриев - президент на Русия",
"Артьом Ануфриев и Никита Литкин - герои" и др.

На 8 май 2011 г. бабата на Никита Литкин Ирина Антипова
публикува в интернет открито писмо, в което хвърля вината за всичко
върху огромното количество насилие в средствата за масова
информация.

На 9 юни Ануфриев записва по собствено желание видеообръщение,
в което поднася извиненията си към жертвите и съветва родителите да
се грижат за своите деца, за да избегнат подобни престъпления в
бъдеще.
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wikipedia.org
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