Caz Ã®nfiorÄƒtor! ElevÄƒ drogatÄƒ, torturatÄƒ ÅŸi viola
cadrul unui ritual satanic
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Caz înfiorÄƒtor în Giurgiu. O elevÄƒ de 16 ani a fost drogatÄƒ, torturatÄƒ ÅŸi violatÄƒ de un tânÄƒr de 25 de ani, în cadrul
satanic. Procurorii DIICOT sunt îngroziÅ£i de ce au gÄƒsit. La marginea oraÅŸului au descoperit o "capelÄƒ satanistÄƒ", ia
film distribuit pe internet - ÅŸi chiar în ÅŸcoala fetei - prezintÄƒ abuzurile. Filmarea a fost vizionatÄƒ de colegi încÄƒ din v
nimeni nu a anunÅ£at autoritÄƒÅ£ile. La scenele teribile au mai participat alÅ£i patru elevi, toÅ£i minori. Abia ieri,
anchetatorii au ajuns la autorul ororilor. AtenÅ£ie, imagini ÅŸi informaÅ£ii cu un puternic impact emoÅ£ional.

CÄ‚TÄ‚LIN MARCÄ‚U, procurorul de caz: Ne-am îngrozit, pentru cÄƒ am ajuns într-o capelÄƒ satanistÄƒ.

O "capelÄƒ satanistÄƒ'', abuzuri de neimaginat ÅŸi o "sectÄƒ" formatÄƒ din elevi de liceu. AdolescenÅ£ii, spun procurorii,
conduÅŸi de un tânÄƒr de 25 de ani cu o minte bolnavÄƒ.
Ororile au avut loc într-o searÄƒ de iulie, într-o clÄƒdire pÄƒrÄƒsitÄƒ de la marginea oraÅŸului Giurgiu. Un labirint al groa
lângÄƒ un cimitir ÅŸi marcat cu sÄƒgeÅ£i. Acolo ar fi ajuns adolescenta de 16 ani împreunÄƒ cu alÅ£i patru colegi de liceu
principalul suspect.

Ritualul satanic din Giurgiu, de o violenÅ£Äƒ înfiorÄƒtoare

Ceea ce trebuia sÄƒ fie o ieÅŸire în oraÅŸ s-a transformat într-un ritual satanic de o violenÅ£Äƒ extremÄƒ. Printre ruine, ad
fost drogatÄƒ, violatÄƒ ÅŸi torturatÄƒ pe o podea însemnatÄƒ cu desene pÄƒgâne. Iulian TÄƒnase conducea ritualul, pe car
împreunÄƒ cu un bÄƒiat, pe care l-a rÄƒnit cu cioburi de sticlÄƒ. A urmat fata.

Referatul procurorilor, declaraÈ›ie victimÄƒ: M-a fixat cu privirea, timp în care era È™i încruntat È™i zâmbea totodatÄƒ, af

urmezi!" Eram foarte speriatÄƒ, motiv pentru care am încercat din instinct sÄƒ trag mâna, dar nu am reuÈ™it întrucât îmi È›i
puternic. Mi-a spus poruncitor sÄƒ închid ochii È™i sÄƒ mÄƒ uit în sus, am închis ochii È™i am ridicat capul spre tavan

DupÄƒ ce i-a provocat rÄƒnile, atacatorul a drogat-o pânÄƒ când fata a leÅŸinat, spun anchetatorii. Apoi, a violat-o de faÅ£Ä
ceilalÅ£i partipanÅ£i la ritual. Violul a fost filmat de o altÄƒ copilÄƒ.
CÄ‚TÄ‚LIN MARCÄ‚U, procurorul de caz: Unul dintre minori are 15 ani ÅŸi patru luni. O minorÄƒ. Am putea sÄƒ-i spune
asistenta ÅŸefului sectei.

Copila ar fi fost inconÈ™tientÄƒ în timpul ritualului satanic

Referatul procurorilor, declaraÈ›ie victimÄƒ: M-am trezit a doua zi dimineaÅ£Äƒ dezbrÄƒcatÄƒ complet, în acea încÄƒpere
jurul meu nemaiaflându-se nimeni. Eu la momentul când mi-am pierdut conÅŸtienÅ£a eram îmbrÄƒcatÄƒ, iar când m-am tre
hainele mele se aflau pe jos lângÄƒ salteaua uzatÄƒ.

În clÄƒdirea pÄƒrÄƒsitÄƒ, anchetatorii au gÄƒsit salteaua carbonizatÄƒ, semne mistice pe podea ÅŸi pe pereÅ£i, o cruce de
motive populare ÅŸi mai multe lumânÄƒri. Procurorii cred cÄƒ ar putea fi vorba de un ritual satanic de reîncarnare. În 2008,
aceeaÅŸi clÄƒdire, o fatÄƒ de 14 ani ÅŸi-a pus capÄƒt zilelor. Anchetatorii verificÄƒ dacÄƒ era iubita lui Iulian TÄƒnase.

În timpul abuzurilor, tânÄƒrul ar fi rostit mesaje despre o iubire. La o sÄƒptÄƒmânÄƒ de la ritual, filmarea fÄƒcutÄƒ în clÄƒ
fost distribuitÄƒ în liceu. Dar nimeni nu a sesizat autoritÄƒÅ£ile! Chiar ÅŸi tânÄƒrul considerat ÅŸeful sectei a postat-o pe r
socializare, dar nu înainte de a o modifica într-un colaj cu filtre ÅŸi însemne pÄƒgâne, astfel încât violul sÄƒ nu poatÄƒ fi dis
l-a numit ?Hit Target", adicÄƒ "loveÅŸte Å£inta". DeÅŸi este considerat material pornografic, nu a fost scos de pe internet.
Iulian TÄƒnase: Nici eu nu trÄƒiesc, nici tu nu trÄƒieÅŸti, respectând cele zece porunci dumnezeieÅŸti, ha!

Ritual satanic la Giurgiu: Iulian Alexandru TÄƒnase, arestat

Iulian Alexandru TÄƒnase a fost arestat pentru viol ÅŸi pornografie infantilÄƒ. De la momentul ritualului satanic ÅŸi pânÄƒ
individul a fost plecat în Germania, la pÄƒrinÅ£ii lui. Åži acolo se lÄƒuda cu filmarea ÅŸocantÄƒ, spun anchetatorii. Pe Fac
mai spune ÅŸi "Lucifer". Iar în trecut, a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru infracÅ£iuni de furt. Teoretic,
trebuia sÄƒ fie supravegheat pe o perioadÄƒ de ÅŸase ani, adicÄƒ pânÄƒ luna viitoare. TotuÅŸi, nimeni nu a prevenit ororil
România, venea deseori la bunici.

Ancheta este extrem de complicatÄƒ. Minorii care au participat la ritual au fost puÅŸi sub urmÄƒrire penalÄƒ pentru pornog
infantilÄƒ. Se cautÄƒ acum ÅŸi alte victime.

Cel mai rÄƒsunÄƒtor caz de satanism a avut loc în 1995, la ConstanÅ£a. Doi oameni au fost uciÅŸi cu brutalitate. Criminalii
fraÅ£i ÅŸi un prieten de-al lor, au fost arestaÅ£i. Unul dintre ei, minor la vremea aceea, a fost eliberat dupÄƒ 15 ani de
închisoare. CeilalÅ£i doi au primit condamnÄƒri pe viaÅ£Äƒ.
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