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Lejemordere i Frankrig Diverse forfattere Hent PDF Den 16. september 1982 anmodede det franske
kriminalpoliti via Interpol kriminalpolitiet i Haderslev om assistance i en sag vedrørende drabsforsøg, begået
imod en 42-årig fransk kvinde i den sydfranske turistby Cap d‘Agde om aftenen den 13. september samme år.

Det skulle vise sig at blive en sag, som man inden for dansk retshistorie havde vanskeligt ved at finde
sammenlignelige fortilfælde af.

Medens den 45-årige velstående forretningsmand fra Sydfrankrig sammen med sin 19-årige datter tog ophold
i Paris nogle dage, forventede han ved hjemkomsten at modtage den sørgelige underretning, at hans hustru
var myrdet, medens han havde været bortrejst. I stedet blev han opsøgt af politiet og anholdt, sigtet for

meddelagtighed i drabsforsøg imod sin hustru. Et drab som han nøje havde planlagt, og som han havde lejet
to danske lejemordere til at begå mod en betaling på 15.000 dollars.
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