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Kærlighed og trusler endte med drab Jens Flyger Hent PDF Måske var det for tidligt i livet for pigen Mette at
flytte fra de trygge rammer og omgivelser hos mor og far, da hun i en tidligere alder forelskede sig i Per og
flyttede sammen med ham. Hun var under alle omstændigheder ikke voksen nok til at føle nogen form for
empati, og måske forsøgte hun at overtage Pers identitet og hele hans liv. Det blev på et tidspunkt Per for

meget, og de gik fra hinanden. Mette var stadig forelsket i Per og ville gøre alt for at få ham tilbage, og dette
"alt" medførte, at hun, nok mest i trods, fandt sig en anden udkåren, John.

John viste sig umådelig glad for den blonde Mette og kastede al sin kærlighed på hende, overdængede hende
med gaver, fine middage, dyre tatoveringer og med lovning om endnu mere, hvis bare hun blev hos ham.

Kærligheden kan dog ikke købes for penge og heller ikke hos Mette, der i det skjulte havde kæmpet for at få
sin udkårne tilbage. Og det lykkedes hende efter nogle måneder.

Johns ugengældte kærlighed til Mette gik nu over i ondskabsfuldheder med først Mette, dernæst hendes
familie og sidst, men ikke mindst, hendes udkårne Per, og det fik katastrofale følger.

John blev af Per brutalt skudt ned på åben gade i nærheden af sit hjem i Dianalund, hvorefter Mette og Per
stak af fra alt og alle og levede to dage på flugt fra politiet og efterlyst som fredløse over ganske land.

Alle navne er fiktive.
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