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Taxatur endte med brutalt overfald Diverse forfattere Hent PDF En dag i december 2010 traf den 31-årige
taxachauffør Adem en drastisk beslutning, da han lod sine lyster råde og af ukendte årsager overfaldt en

thailandsk kvinde. Han forulempede hende seksuelt, slog hendes hoved gentagende gange i gulvet og efterlod
hende, da han troede, hun var død. Hvad skete der i hovedet på denne mand denne nat? Var det et øjebliks
anfald af ubeskrivelig vrede eller had? Var der tale om en mand, der var seksuelt undertrykt af et liv mellem
to verdener, eller hvad var det, der helt præcist fik ham til at tage det valg at ødelægge sit eget, sin families og
ikke mindst en for ham ukendt kvindes liv. Hvad gjorde, at han i hvert fald ud ad til, var i stand til at bevare
roen og troen på sin uskyld samt at overbevise sin familie om det samme. Var det en naiv tænkning, at et

sådant overfald kunne foregå, uden han ville blive afsløret, eller var det er forsøg på at flygte fra noget på en
anderledes og drastisk måde. Det er svært at sige, og taxachaufførens handling denne nat vil altid være en

gåde. Alle navne er fiktive.

 

En dag i december 2010 traf den 31-årige taxachauffør Adem en
drastisk beslutning, da han lod sine lyster råde og af ukendte årsager
overfaldt en thailandsk kvinde. Han forulempede hende seksuelt,
slog hendes hoved gentagende gange i gulvet og efterlod hende, da
han troede, hun var død. Hvad skete der i hovedet på denne mand

denne nat? Var det et øjebliks anfald af ubeskrivelig vrede eller had?
Var der tale om en mand, der var seksuelt undertrykt af et liv mellem
to verdener, eller hvad var det, der helt præcist fik ham til at tage det
valg at ødelægge sit eget, sin families og ikke mindst en for ham
ukendt kvindes liv. Hvad gjorde, at han i hvert fald ud ad til, var i
stand til at bevare roen og troen på sin uskyld samt at overbevise sin

familie om det samme. Var det en naiv tænkning, at et sådant
overfald kunne foregå, uden han ville blive afsløret, eller var det er
forsøg på at flygte fra noget på en anderledes og drastisk måde. Det
er svært at sige, og taxachaufførens handling denne nat vil altid være



en gåde. Alle navne er fiktive.
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