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które zabiło przed 18-stką



"7 dzieci, które zabiło przed 18-stką" to e-book, w którym zebrałam przegląd
spraw, gdzie zabójcami okazały się dzieci. Jakie historie stoją za ich
przerażającymi czynami? Co sprawia, że dopuszczają się zbrodni? 
Jakie kary im wymierzono?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym e-booku. Od razu
uprzedzę, że nie wyczerpałam tematu. Jest to bardziej przegląd spraw, aby
zachęcić Cię do jego zgłębienia. Niektórych spraw posłuchasz w ramach
mojego podcastu, niektóre nie były jeszcze przeze mnie omówione. 

Jeśli czytasz tego e-booka, to znaczy, że wspierasz moje działania i w ten
sposób chciałam Ci za to podziękować :) Szykuję już kolejne e-booki, które
będą dostępne tylko dla moich Patronów i Patronek, dołączysz do nich tutaj.
Jeśli masz ochotę, to będzie mi miło, gdy wspomnisz o e-booku w swoich
social mediach i oznaczysz mnie, żeby to zobaczyła :)

dzień dobry,
dobry wieczór
Z tej strony Monika, twórczyni
podcastu Kryminalne Historie! Sprawy
kryminalne to od wielu lat moja pasja,
a od ponad 3 lat opowiadam o nich 
w ramach mojego podcastu.  
Dziś przychodzę z kolejnymi historiami,
które mrożą krew w żyłach, bo dotyczą
najmłodszych...

Kryminalne Historie - 7 dzieci, które zabiło przed 18-stką

Znajdziesz mnie tutaj:

www.kryminalnehistorie.com

Foto: Justyna Kocur-Czarny

P.S. Będzie on dostępny do pobrania do 30.04.2023 r., więc zapisz go sobie, aby mieć do niego później dostęp.
P.S. 2 Do e-booka przygotowałam audiobook. Będzie on dostępny tylko dla Patronów, Patronek i Wspierających na Youtube!

http://patronite.pl/kryminalnehistorie
https://www.instagram.com/kryminalne/
https://www.facebook.com/kryminalne0historie
https://open.spotify.com/show/4MP3dZZu5efb5qvPSXu89k?si=1ec7d27e864041be
http://www.youtube.com/kryminalnehistorie
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Jesse Pomeroy

14 lat - morderstwa
11 lat - znęcanie się

XIX wiek

Boston, Stany Zjednoczone

Jesse Harding Pomeroy, znany jako „The Boston Boy Fiend” i „The Boy
Torturer”, był najmłodszą osobą skazaną za morderstwo pierwszego
stopnia w historii Massachusetts, mając 14 lat. 

Całą jego historię opowiedziałam już w podcaście, więc jeśli jesteś
ciekawa/y szczegółów zapraszam do odsłuchania!

Urodził się 29 listopada 1859 r. w Bostonie w stanie Massachusetts. 
Był najmłodszym z dwójki dzieci.  Inteligentny, choć cierpiał 
na umiarkowane upośledzenie umysłowe. Do tego wśród rówieśników
wyróżniał się swoim wzrostem, większą głową i całkowicie białym,
jednym okiem. Cierpiał na okresowe napady padaczkowe i nie lubił sportu.
W rezultacie traktowany był jak kozioł ofiarny. 
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Sylwetka chłopca

Foto: serialkillercalendar

https://youtu.be/R9AH7znk7sg


Większość wolnego czasu spędzał na czytaniu brutalnych opowieści 
o wojnach z Indianami. Kiedy bawił się z innymi dziećmi, często robił to jako
Indianin w grach „Zwiadowcy i Indianie”, gdzie odtwarzał metody tortur, 
o których czytał. 

Jego sytuacja w domu również nie była za ciekawa. 
Jego ojciec alkoholik stosował wobec niego przemoc, 
a także znęcał nad nim psychicznie. Najczęściej rozbierał 
go do naga i bił aż do pojawienia się ran. 

Jessy, jako 10-latek zabił ptaki, które należało do jego matki, odrywając 
im głowy. Został także przyłapany na torturowaniu nożem kota sąsiada. 
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Oprócz jednej ofiary, której zabójstwo było przypadkowe, Jesse wybierał 
na swój cel samotnych chłopców w wieku od czterech do ośmiu lat. 
Zwabiał ich w odosobnione miejsca, używając różnych podstępów, takich 
jak wspólne oglądanie spektaklu lub wynajmowanie ich do pomocy 
w załatwieniu spraw. 

Gdy byli sami, Pomeroy wiązał ich, rozbierał do naga i torturował, 
uderzając ich pasem, kijem lub własną pięścią podczas masturbacji.
Eskalowałdo cięcia i dźgania piątą ofiarą i był gotowy do zabicia przed
ósmą, ale przeszkadzali mu przechodnie. 

Jako 12-latek Jesee został aresztowany, a jego sprawa została rozpatrzona
w sądzie dla nieletnich. Wyrokiem sądu trafił do State Reform School–
Instytucji państwowej dla młodocianych przestępców, gdzie miał zostać 
do 18 r. życia. Niestety, w wieku 14 lat został zwolniony za wzorowe
zachowanie. Była to z jego strony manipulacja. Zachowywał się tak
specjalnie, ponieważ wiedział, że tylko to da mu możliwość przeniesienia
swoich zbrodni na wyższy poziom.

Modus operandi



Pierwszą ofiarą, o której wiemy był czteroletni William Paine, który został
znaleziony na wzgórzu w Powder Horn Hill w drugi dzień Świąt Bożego
Narodzenia 1871 roku.

Na nagiego i półprzytomnego chłopca trafiło dwóch mężczyzn, którzy
spacerując usłyszeli cichy płacz. William był pobity i siny z zimna, 
od zamarznięcia na śmierć dzieliło go kilka minut.

O podobny atak posądziło go w następnych miesiącach trzech chłopców.
Napastnik miał się pieścić w trakcie zadawanych im tortur, które
pozostawiły na ciele chłopców blizny. Na podstawie tych zeznań
sporządzono rysopis poszukiwanego chłopca. 

Swoją piątą ofiarę kłuł szpilkami aż straciła przytomność. Z kolei szóstą
potraktował jak dotąd najokrutniej – podrapał, dźgał szpikulcem i odgryzł
kawałek policzka oraz pośladka. 

W ciągu niecałego tygodnia zaatakował 7-latka, któremu pociął nożem
twarz, a następnie zanurzył w osolonej wodzie. 6 dni później napadł 
na 5-latka, którego chciał zabić podrzynając mu gardło, ale zaskoczony
przez przechodniów uciekł w popłochu. 

To właśnie dzięki niemu udało się zidentyfikować napastnika i aresztować. 

www.kryminalnehistorie.com
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Po jego zinstytucjonalizowaniu zmienił sposób działania na zabijanie
swoich ofiar przez podcinanie im gardeł, a następnie wielokrotne dźganie
ich genitaliów. Chociaż niektórym ofiarom groził kastracją, przeprowadził
ją tylko ze swoją ostatnią ofiarą, Horacem Millenem.

Ofiary
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Choć w więzieniu miał przebywać do 18-ego roku życia, to jednak wyszedł 
z niego jako 14-latek za dobre zachowanie i dzięki wsparciu swojej matki,
która nie wierzyła w jego winę. 

18 marca 1874 roku zaatakował dziewczynkę, 10-letnią sąsiadkę. 
Było to jego pierwsze morderstwo. Jej ciało ukrył w piwnicy sklepu swojej
matki po tym, jak poderżnął jej gardło. Szczątki dziewczynki odnaleziono 
5 miesięcy później. 

22 kwietnia 1874 r. na jaw wyszła jego ostatnia zbrodnia – na 4-letnim
Horace’ie Mullenie. Zadał mu 30 ciosów nożem oraz odciął głowę. Ciało
porzucił na przedmieściach Bostonu na bagnach. 

Pomeroy został aresztowany. Przyznał się, gdy był przetrzymywany przez
policję, ale odwołał się po przydzieleniu mu prawnika. W tym czasie jego
matka sprzedała sklep, przez co na jaw wyszło jego morderstwo 
na 10-letniej sąsiadce. 

Ostatecznie przyznał się do obu
morderstw, a potem dodał, 
że zabił jeszcze 27 innych dzieci. 

Późniejsze przeszukanie domu, w którym dorastał Jessy wykazało, że wokół
niego było jeszcze 12 ciał.

Foto: wikipedia.org
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W 1917 r. Pomeroyowi pozwolono dołączyć do reszty populacji
więziennej. W 1929 r. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia został
przeniesiony do więzienia. Zmarł tam z przyczyn naturalnych w 1932 roku.
W chwili śmierci miał 72 lata.

https://criminalminds.fandom.com/wiki/Jesse_Pomeroy
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Pomeroy
https://murderpedia.org/male.P/p/pomeroy-jesse.htm

Bibliografia:

W lutym 1875 Pomeroy został uznany winnym zabójstwa Millena i skazany
na śmierć przez powieszenie. Jednak egzekucja została opóźniona o rok 
i ostatecznie został przywrócony do życia w izolatce po tym, jak dwóch
gubernatorów odmówiło podpisania wyroku śmierci.

Przez następne czterdzieści jeden lat Pomeroy kontaktował się wyłącznie 
ze strażnikami i Ruth, która odwiedzała go raz w miesiącu, aż do śmierci.

Kara

Więcej o sprawie w odcinku:
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Eric Smith 

13 lat

1993

hrabstwo Steuben w stanie
Nowy Jork

 

Eric Smith trafił na pierwsze strony gazet w całym kraju ze względu 
na wiek, w jakim popełnił morderstwo oraz wiek swojej ofiary, 
która miała 4 lata. 

Smith urodził się 22 stycznia 1980 roku. Nie był lubiany przez rówieśników,
którzy nie szczędzili mu docinków, wyśmiewali odstające uszy, okulary 
z grubymi szkłami i rude włosy. 

Ława przysięgłych usłyszała, że jako małe dziecko Smith wpadał w złość 
i walił głową w podłogę. Miał problemy z mową, był zatrzymywany 
w szkole i był nieustannie prześladowany. Kiedy poprosił o pomoc 
w złagodzeniu złości, jego przybrany ojciec nie wydawał się być 
na to przygotowany.
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Sylwetka chłopca

Foto: insideedition.com



Z ofiary przemienił się w kata: postanowił zamordować słabszego od siebie
chłopca – Derricka Robie’ego, który raczej nie miał nic wspólnego z udrękami
fundowanymi mu przez kolegów. 

Latem 1993 roku Eric miał uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych -
wakacje dla dzieci. Dokładnie w tych samych zajęciach miał brać udział
także Derrick. 

5-latka do punktu zbiórki miała odprowadzić mama, mieszkali jedną
przecznicę od tego miejsca. Zamieszanie w domu sprawiło, 
że chłopiec powiedział, że pójdzie sam. Powiedział swojej mamie, 
że ją kocha, ona odpowiedziała. To był ostatni raz, kiedy miała 
widzieć swojego syna. Tę okazję postanowił wykorzystać Eric. 
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Nastolatek zwabił ofiarę do lasu, skrępował, uderzył w głowę
kamienieniem, następnie rozebrał i zgwałcił patykiem. Sekcja 
wykazała, że chłopiec zmarł wskutek urazu głowy i niedotlenienia. 

Smith nie żałował tego, co zrobił, wręcz przeciwnie cieszył się z tego,
podobało mu się to, że to on teraz „górował”. Co więcej, sam się zgłosił 
do śledczych, aby… pomóc im w śledztwie. Początkowo jako świadek, jednak
detektywi szybko dostrzegli zbyt duże podekscytowanie sprawą nastolatka.
W końcu, gdy zapytali go, kiedy ostatnio widział Derricka, jego głos zaczął
się łamać, opuścił głowę i zapytał, czy detektywi myślą, że go zabił. Śledczy
zaprzeczyli.

Następnego dnia śledczy poprosili Erica, aby zabrał ich tam, gdzie spotkał
Derricka. Na miejscu zachowywał się bardzo spokojnie. Nikt do tej pory 
nie podejrzewał, że ten niepozorny 13-latek mógłby zabić 4-latka. Detektywi
uważali natomiast, że chłopiec mógł być świadkiem tej zbrodni, ale się
przestraszył. 



„Wiem, że moje czyny spowodowały ogromną stratę 
w rodzinie Robiego. I przykro mi z tego powodu. Starałem się
pomyśleć o tym, czego Derrick nigdy nie doświadczy: swoich
16-tych urodzin, Bożego Narodzenia, posiadania własnego
domu, ukończenia szkoły, pójścia na studia, wzięcia ślubu,
swojego pierwszego dziecka. Jeśli mógłbym cofnąć się w
czasie, zamieniłbym się miejscem z Derrickiem i zniósłbym
cały ból, jaki mu sprawiłem. Gdyby tylko to oznaczało, że
będzie żył dalej. Zamieniłbym się miejscem, ale nie mogę".
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5 dni po tym jak odnaleziono ciała Derricka, został pochowany. W końcu
po 2 dniach jego zabójca nie wytrzymał i przyznał się do winy. 

Smith został poddany obszernym badaniom medycznym
przeprowadzanym przez specjalistów z obu stron. Zbadali funkcjonowanie
mózgu, poziom hormonów i nie znaleźli nic, co mogłoby wyjaśniać jego
gwałtowne zachowanie.

Pod koniec procesu ostateczne pytanie pozostało bez odpowiedzi. Smith
nigdy nie wyjaśnił, dlaczego zabił Derricka.

Zapytany, dlaczego to zrobił, Smith odpowiedział: „Ponieważ zamiast
mnie skrzywdzić, skrzywdziłem kogoś innego”.

Ze względu na seksualny charakter jego zbrodni, pojawiło się pytanie, czy
Smith był maltretowany lub wykorzystywany seksualnie. Ostatecznie
jednak wykluczono, aby do tego doszło. Co prawda, w trakcie procesu
starsza siostra Smitha, Stacy, przyznała, że była wykorzystywana
seksualnie przez ich ojczyma, mimo to nie było absolutnie żadnych
dowodów na to, że ktoś wykorzystał seksualnie Erica. 

W rzeczywistości, dziesięć lat później, sam Smith powiedział komisji 
ds. zwolnień warunkowych, że nie doszło do żadnego wykorzystania lub
innego nadużycia.

Źródło: Wikipedia, tłumaczenie własne
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Kilka miesięcy po morderstwie rodzina Robie przeprowadziła się 
do nowego domu w Savonie, który nie miał tak wielu wspomnień,
zwłaszcza dla Daltona, który jest teraz prostym studentem.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Smith_(murderer)
https://murderpedia.org/male.S/s/smith-eric-m.htm

Bibliografia:

Smith został skazany na maksymalny wymiar kary dla jego wieku – minimum
9 lat więzienia z możliwością przedłużania do dożywocia. Od tego czasu
kara jest sukcesywnie przedłużana. Smith został zwolniony warunkowo 
w październiku 2021 r., po 27 latach więzienia. Oficjalnie został zwolniony 
w lutym 2022 roku.

Kara

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Smith_(murderer)
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Jasmine Richardson

12 lat

2006

Medicine Hat, Cypress County,
Alberta, Kanada

 

Jasmine Richardson miała zaledwie 12 lat, kiedy zdecydowała się
uśmiercić całą swoją rodzinę.

Jasmine była spokojną, ułożoną dziewczynką. Wraz z rodzicami i bratem
mieszkała w pięknym domu w Medicine Hat w Kanadzie. Nie sprawiała
problemów wychowawczych i dobrze radziła sobie w szkole. Wszystko
zmieniło się, kiedy skończyła 11 lat. Wówczas gwałtownie rozpoczął się 
u niej proces dojrzewania.

Problemy i emocje dziewczynki skłoniły ją do zainteresowania subkulturą
gotycką. Wówczas postanowiła zmienić swój styl na zdecydowanie
bardziej mroczny. Jasmine zaczęła ubierać się niemal wyłącznie na czarno,
zaczęła też robić sobie mocny, ciemny makijaż. 
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Sylwetka dziewczyny

Foto: thecrimewire.com



Takie zmiany jeszcze bardziej odseparowały ją od rówieśników z katolickiej
szkoły, do której uczęszczała. Zmienił się także jej gust muzyczny, który
ukierunkowała na ciężkie brzmienia. Zespoły, których słuchała podejmowały
w swojej twórczości tematykę śmierci, przemocy, okultyzmu i niezrozumienia.
Jasmin zainteresowała się także magią i kulturą indiańską.

12-letnia Jasmine Richardson zmieniła swoje zachowanie pod wpływem
swojego 23-letniego chłopaka, Jeremy’ego Steinke, który uważał się 
za wilkołaka. 

Kiedy poznali się, chłopak od razu zaczął zabiegać o jej względy. Łączyły 
ich wspólne zainteresowania, przynależność do subkultury gotów, ale także
ogromne pokłady frustracji i nienawiści do świata.

Jeremy pochodził z dysfunkcyjnej rodziny, która zmagała się z problemami
alkoholowymi i narkotykowymi. Przemoc psychiczna i fizyczna stanowiły
tam element życia codziennego. Wśród swoich rówieśników stanowił obiekt
kpin. Był wyśmiewany i poniżany przez swój wygląd i ubiór. Sprawę
pogarszało jego zaniedbanie higieny, bowiem nawiązując do brzmienia jego
nazwiska, przezywano go Stinky, co przetłumaczyć możemy jako
,,śmierdziel’’.

Brak akceptacji ze strony rówieśników sprawił, że Jeremy poszukiwał
towarzystwa wśród młodszych od siebie. Z kolei dla dziewczynki, która
właściwie stawała się już nastolatką, starszy chłopak z własnym
samochodem stanowił powód do dumy.

Mimo zakazu rodziców, dziewczynka kontynuowała tę znajomość przez
internet. W wysyłanych do chłopaka wiadomościach żaliła się na rodzinę 
i wyznawała mu miłość. Rodzice zauważyli, że jej agresja w dalszym ciągu
narasta, a dodatkowo jest kierowana na młodszego brata. Jednocześnie,
cały swój wolny czas zaczęła spędzać przed komputerem. 

Marc i Debra Richardson zaczęli się zatem interesować się tym, co ich córka
robi w internecie.
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Okazało się, że 12-latka jest aktywną użytkowniczką portalów
zrzeszających członków subkultury gotyckiej. Opisując siebie pisała, 
że ma 16 lat i jest ,,biseksualną singielką mieszkającą tylko z psem”. 

Dodatkowo, jako swój autorytet, wskazała Jeffrey’a Dahmer’a – seryjnego
mordercę i Batman’a – postać fikcyjną znaną z komiksów i filmów. 

Rodzice odkryli w jej historii przeglądania również inne strony,
podejmujące tematykę śmierci, morderstw i okultystycznych rytuałów.
Przerażeni podjęli kolejny krok wychowawczy- zabronili córce korzystania
z komputera.

Jasmine znalazła jednak sposób, aby obejść również ten zakaz. 
Do rozwijania swoich mrocznych zainteresowań oraz kontaktów 
z Jeremim zaczęła używać komputerów ze szkolnej biblioteki.

Marc i Debra Richardson nie zauważyli poprawy zachowania córki. 
Podjęli wspólnie terapię rodzinną, w której Jasmine chętnie uczestniczyła.

Po pewnym czasie, widząc pozytywne skutki terapii, chcieli nagrodzić
dziewczynkę. Zabrali ją zatem na koncert zespołu punkowego, którego
była fanką. Okazało się jednak, że w wydarzeniu tym brał także udział
Jeremy. 

Wykorzystując chwilę nieuwagi rodziców, Jasmine uciekła z chłopakiem 
do pobliskiego lasu. Para szybko została przyłapana ,,na gorącym
uczynku’’. Jeremy uciekł, natomiast Jasmine została pozostawiona sama 
z rozwścieczonymi rodzicami.

Jasmine, dalej korzystając ze szkolnych komputerów, rozwijała swój
romans z Jeremim. Co więcej, zaczęła inicjować przeniesienie związku 
na kolejny etap. Dziewczynka namawiała go na rozpoczęcie współżycia
seksualnego, opisując przy tym szczegóły swoich wyobrażeń.
Jednocześnie, coraz bardziej skarżyła się na swoich rodziców mówiąc
wprost, jak bardzo chciałaby ich śmierci.
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Pewnego dnia Jasmine udało się wymknąć z aresztu domowego i spotkać
z chłopakiem. Między nimi doszło do fizycznego zbliżenia. Seks sprawił, 
że Jeremy bez reszty stracił głowę dla ukochanej i był gotowy spełnić
każde jej życzenie. Ta zaś określiła je jasno i wielokrotnie wywierała
naciski na chłopaka.

W nocy z dnia 22 na 23 kwietnia 2006 roku, Jeremy przyjechał pod dom
Richardsonów. Próbował włamać się do środka przez piwniczne okno,
jednak podczas swojej niezdarnej próby narobił hałasu, który obudził Debrę.
Matka Jasmine zeszła na dół, zobaczyć co się stało. Chłopak bez zawahania
rzucił się na nią, zadając jej liczne rany nożem.

Krzyk kobiety, która próbowała jeszcze walczyć o życie obudził jej męża.
Marc był mężczyzną o silnej posturze, dzięki czemu udało mu się powalić
napastnika na podłogę. Niestety, pobudzony narkotykami i alkoholem
Jeremy wyswobodził się i na oślep atakował ojca swojej dziewczyny. 
Ponoć gdy ten umierał, zapytał sprawcę:

– Dlaczego?
– Tego życzyła sobie Twoja córka- odpowiedział napastnik.

Tymczasem Jasmine przyglądała się śmierci rodziców, stojąc na schodach 
do piwnicy. Wspomniała chłopakowi, że w sypialni na górze został jeszcze
jej 8-letni brat. Postanowiła osobiście przyczynić się do jego śmierci. 

Jasmine próbowała udusić małego Jacoba, jednak chłopiec dzielnie walczył.
Wobec tego, siostra zaczęła wspomagać się nożem, zadając mu rany kłute.
Jeremy Steinke przyłączył się do mordu na niewinnym dziecku, w związku 
z czym nie miało ono żadnych szans wobec dwóch, znacznie silniejszych 
i starszych napastników.

Morderstwo- spełniona obietnica



Po zbrodni Jasmine z zimną krwią wyczyściła nóż, a następnie rozpoczęła
poszukiwania rodzinnych oszczędności. Jeremy natomiast przestraszył się
tego, co wydarzyło się w domu Richardsonów, po czym uciekł z niego 
bez słowa. 

Morderczyni, zauważając jego nieobecność zabrała znalezione pieniądze 
i wezwała taksówkę, prosto do domu ukochanego. Jeremy przeprosił 
za swoją ucieczkę, tłumacząc się paniką. Później młodzi mordercy
uprawiali seks i poszli spać.

Początkowo Policja uznała Jasmine za zaginioną lub porwaną. 
Szybko jednak stała się ona główną podejrzaną, a to za sprawą 
rysunków znalezionych w szkolnej szafce dziewczyny. Morderczyni
przedstawiała w formie komiksu swój plan na zabójstwo rodziny.

Parę znaleziono już następnego dnia, w miejscowości Leader, 
130 kilometrów od miejsca zbrodni.
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Jasmine Richardson została osądzona w czerwcu 2007 roku. Miała
wówczas 14 lat. Proces trwał około miesiąca, a w lipcu po trwających 
3 godziny obradach, ława przysięgłych ogłosiła werdykt: winna
wszystkim trzem morderstwom. 

W listopadzie została skazana na 10 lat pozbawienia wolności, co jest
maksymalnym wyrokiem dla osób niepełnoletnich. Wyrok obejmował 
18 miesięcy w areszcie, 4 lata w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym 
i cztery lata pod nadzorem w społeczeństwie. 

Od 2016 roku Jasmine Richardson jest na wolności. Jeżeli przez 5 lat 
nie popełni żadnego przestępstwa jej wyrok ulegnie zatarciu.

Kara
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W grudniu 2008 roku, chłopak i wspólnik Jasmine został uznany 
za winnego trzech morderstw pierwszego stopnia i skazany na trzy
równoległe kary dożywocia. Będzie on uprawniony do zwolnienia
warunkowego po odbyciu 25 lat więzienia. 

Para podczas odbywania wyroku, utrzymywała ze sobą kontakt
wymieniając listy.

https://en.wikipedia.org/wiki/Richardson_family_murders
https://talkmurder.com/jasmine-richardson/
https://mycrimelibrary.com/jasmine-richardson-teen-killer/ 
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Mary Bell 

11 lat

1968

dzielnica Scotswood 
na terenie Newcastle

Brytyjska nieletnia morderczyni, w grudniu 1968 uznana za winną zabicia
czteroletniego Martina Browna i trzyletniego Briana Howe. W chwili
popełnienia zbrodni miała 11 lat.
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Sylwetka dziewczyny

Foto: indozone.id

25 maja 1968 r., w przeddzień swoich 11. urodzin, Mary Flora Bell udusiła
czteroletniego Martina Browna w opuszczonym domu. Prawdopodobnie
samodzielnie zaplanowała i przeprowadziła zabójstwo.  

Ofiary



Po tym morderstwie razem z trzynastoletnią przyjaciółką, Normą Bell
(pomimo takiego samego nazwiska dziewczynki nie były spokrewnione),
zdemolowały żłobek dziecięcy w Scotswood, w którym zostawiły spisane 
na kartkach papieru informacje o popełnieniu morderstwa i zamiarze
dokonania zbrodni ponownie. Policja Newcastle uznała je za żart.

31 lipca 1968 roku Mary i Norma brały udział w morderstwie trzyletniego
Briana Howe. Policja znalazła jego zwłoki o godzinie 23:10 w tym samym
rejonie Scotswood. Były przykryte trawą i chwastami. Chłopiec został
uduszony. W pobliżu znajdowała się para zepsutych nożyc i pukiel włosów.

Zwłoki dziecka miały ślady cięcia na udach i okaleczone genitalia. Policja
stwierdziła ponadto, że morderca musiał wrócić na miejsce zdarzenia już 
po uduszeniu ofiary – okaleczenia zostały dokonane później.

Wśród dzieci przesłuchiwanych w związku z rozpoczętym śledztwem była
Mary Bell i Norma Bell. Dziewczynki wzbudziły zainteresowanie policji
swoim dziwnym zachowaniem podczas przesłuchań. 13-letnia Norma
okazywała podekscytowanie morderstwem, uśmiechała się w trakcie
przesłuchań i zdawało się, że postrzega całe zdarzenie jako żart.

11-letnia Mary również zachowywała się osobliwie i odpowiadała 
na pytania śledczych w bardzo wymijający sposób. Jedenastolatka zeznała
także, że w dniu morderstwa Briana widziała ofiarę w towarzystwie 8-
letniego chłopca, który miał uderzyć trzylatka i bawić się nożyczkami.

Wskazany ośmiolatek był w czasie popełniania zbrodni na lotnisku, 
a informacja o tym, że przy zwłokach Briana odnaleziono nożyczki, była
utajniona. Dzięki temu zeznaniu policja miała pewność, że dziewczynka jest
w jakiś sposób wmieszana w sprawę morderstw. 

W dniu pogrzebu Briana Howe policjant zaobserwował również, że Mary
uśmiecha się i zaciera ręce na widok trumny wynoszonej z domu chłopca.
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Norma Bell została przesłuchana ponownie i tym razem wyznała, że Mary
zabiła chłopca, a następnie zabrała ją w miejsce zbrodni, aby pokazać jej
ciało kilkulatka. Nieletnia morderczyni miała go udusić gołymi rękami,
czerpiąc z czynu przyjemność. 

Podczas ponownego przesłuchania Mary do niczego się nie przyznała,
oskarżając Normę o kłamstwo i próbę wpędzenia ją w kłopoty. 
Przy kolejnym przesłuchaniu twierdziła już jednak, że była obecna przy
popełnianiu zbrodni, ale to Norma dokonała morderstwa. 

Obie dziewczynki zostały aresztowane.
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17 grudnia 1968 Mary Bell została uznana za winną, jednak 
nie morderstwa, a jedynie spowodowania śmierci z uwagi na fakt, 
że działała w warunkach ograniczonej poczytalności. 

Nie było pewności, jak Mary ma odbyć karę. Nie istniała możliwość
umieszczenia jej w więzieniu, szpitale psychiatryczne nie były
przystosowane, a w przytułku dla sierot stanowiłaby zagrożenie.

Umieszczono ją w nowo powstałym Red Bank – odpowiedniku polskiego
zakładu poprawczego dla chłopców. Była tam jedyną dziewczynką.
Ponownie zrobiło się o niej głośno we wrześniu 1979, gdy na krótko
uciekła z otwartego zakładu. 

Mary Bell wyszła na wolność 14 maja 1980 w wieku 23 lat. Przyznano 
jej nową tożsamość, by mogła rozpocząć nowe życie ze swoją córką 
(ur. 1984). Córka nie wiedziała nic o przeszłości swej matki, dopóki 
miejsce ich pobytu nie zostało wykryte przez dziennikarzy.

Kara

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczytalno%25C5%259B%25C4%2587
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%25C5%2582ad_poprawczy


www.kryminalnehistorie.com

Kryminalne Historie - 7 dzieci, które zabiło przed 18-stką

Władze starały się zachować anonimowość dziecka aż do osiągnięcia
przez nie pełnoletniości. 21 maja 2003 brytyjski sąd najwyższy przyznał im
dożywotnią ochronę.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mary_Flora_Bell
https://murderpedia.org/female.B/b/bell-mary-flora.htm
https://allthatsinteresting.com/mary-bell 
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Robert Thompson 
i Jon Venables

10 lat

12 lutego 1993

Liverpool
 

10-latkowie już wcześniej sprawiali problemy, a tego dnia byli 
na wagarach i planowali dokonanie tego typu zbrodni. Razem kradli,
rzucali w okna kamieniami i wchodzili na cudze posiadłości do ogródków.
Dręczyli także zwierzęta, rzucali kamieniami w ptaki i torturowali koty.

Tego dnia mieli w planie dokonać porwania i zabicia jakiegoś dziecka.
Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem – matka interweniowała,
zanim zdążyli odejść z jej synem.
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Sylwetki chłopców

Foto: bbc.com



James Bulger był drugą, przypadkową ofiarą – nakłonili go do pójścia z nimi,
kiedy chłopiec czekał pod sklepem na robiącą zakupy matkę. 

Był wówczas jedynym dzieckiem Ralpha Stephena Bulgera i Denise Bulger
(obecnie Fergus). Wprawdzie wcześniej urodziła się dziewczynka imieniem
Kirsty, lecz nie przeżyła porodu. Mając w pamięci utratę dziecka, Denise była
wobec Jamesa nadopiekuńcza. Chłopiec miał jasne blond włosy i błękitne
oczy, z brązową plamką na tęczówce prawego.

12 lutego 1993 Denise udała się na zakupy do centrum handlowego 
w Bootle, wraz ze swoją szwagierką, Nicolą Bailey, Trójkę chłopców 
na liczącej ponad dwie i pół mili trasie widziało wielu ludzi. 

Policja odnalazła 38 świadków, z których żaden nie powstrzymał
porywaczy. Zostali wzięci za rodzeństwo, w którym starsi bracia 
opiekują się młodszym.

Dokładny opis tortur, których doznał 2-latek z rąk 10-letnich oprawców
znajduje się w wielu źródłach, ponieważ sprawa była bardzo głośna. 

Do zabójstwa doszło na torach kolejowych w Walton. Początkowo Robert 
i Jon zamierzali położyć Jamesa na torach i obserwować z ukrycia, jak ginie
pod kołami pociągu. James jednak nie chciał leżeć na torach i za każdym
razem wstawał. Wówczas zaczęli go torturować.

Chłopczyk doznał 42 obrażeń, a przy takiej ich ilości i zróżnicowaniu patolog
nie był w stanie stwierdzić, które z nich było śmiertelne.

Całą jego historię opowiedziałam już w podcaście, więc jeśli jesteś ciekawa/y
szczegółów zapraszam do odsłuchania!
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Bootle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodze%25C5%2584stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poci%25C4%2585g
https://youtu.be/eNSgtBZfb0Y


10-latków zatrzymano 18 lutego 1993 roku. Z policją skontaktowała się
kobieta, która na nagraniu z monitoringu rozpoznała Jona Venablesa, 
o którym wiedziała, że w dniu zabójstwa planował wagary.

Dopiero po okazaniu dowodów przyznali się do porwania, a następnie
zamordowania Jamesa Bulgera. 

Proces rozpoczął się 24 listopada 1993. Sąd uznał obydwu chłopców 
za winnych. Ich wyrok zmieniano kilkukrotnie, ostatecznie wyszli 
na wolność 23 czerwca 2001, otrzymując fikcyjne tożsamości, mające
ochronić ich przed linczem.

Jon Venables odsiedział dwa następne wyroki, w tym za posiadanie
pornografii dziecięcej. Używa czwartej już fikcyjnej tożsamości, gdyż 
nie potrafi utrzymać w tajemnicy, kim naprawdę jest. 

W listopadzie 2017 roku został ponownie aresztowany pod zarzutem
posiadania materiałów obrazujących przemoc wobec dzieci.
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Tristen Kurilla

10 lat

2014

Honesdale, hrabstwo Wayne,
Pensylwania
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Tristen Kurilla był uczniem szkoły podstawowej w Damascus. 
11 października 2014 r. odwiedził dziadka Anthony'ego Virbitsky'ego,
który opiekował się 90-letnią Helen Novak. 

Po godz. 10.00 chłopiec wszedł do pokoju, w którym leżała staruszka, 
aby o coś ją zapytać. Ta, według relacji chłopca, krzyknęła na niego 
i kazała mu się wynosić. 

Kurilla wpadł w gniew, złapał drewnianą laskę i najpierw przyciskał 
ją przez kilka sekund do gardła staruszki, potem zaczął okładać 
ją po całym ciele i głowie. Później powiedział dziadkowi, że z ust kobiety 
leci krew, ale zapewnił, że "nie ma z tym nic wspólnego". Virbitsky poszedł
sprawdzić, czy z Novak wszystko w porządku. 

Sylwetka chłopca



- Jak się pani czuje? Wezwać karetkę? - zapytał. 
- Nie, nie trzeba - odpowiedziała, choć oddychała z trudem. 

Niespełna godzinę później była już martwa. Wtedy dziadek zapytał wnuka,
czy na pewno nie miał nic wspólnego ze śmiercią starszej pani. Tristen
przyznał się wtedy do wszystkiego. 

Kilka godzin później w towarzystwie matki przyszedł na pobliski komisariat
policji w Honesdale, ok. 300 kilometrów od Filadelfii, gdzie opowiedział
policjantom o morderstwie. Zapytany przez śledczych, czy zamierzał zabić
staruszkę, odpowiedział: „Nie, chciałem tylko ją skrzywdzić”.
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W Pensylwanii nieletni sądzeni są jak dorośli, zatem Kurilla jest
przetrzymywany w obiekcie dla dorosłych, oddzielonym od innych
osadzonych. Według więzienia pod Honesdale nie przebywa w izolatce.

Adwokat, który początkowo reprezentował chłopca, złożył wniosek 
o zwolnienie go pod opiekę ojca lub przeniesienie do zakładu karnego 
dla nieletnich. Rodzina Tristena powiedziała, że przebywanie z nim pod
jednym dachem będzie dla nich „niekomfortowe”. Więc dziecko pozostało 
w więzieniu dla dorosłych. Prawnik chłopca mówi, że Tristen może mieć
problemy ze zdrowiem psychicznym.

Od października 2018 r. W tej sprawie nastąpiło wirtualne zanikanie
wiadomości. Dziecko do dziś pozostaje w zakładzie dla nieletnich.

Kara

https://www.wfmz.com/news/did-child-who-allegedly-killed-have-violent-
past/article_0ea3038e-3ee5-59f3-a85e-646ae0799236.html
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idUSKBN0KE1UZ20150105
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Amardeep Sada

7 lat

2005

 Bihar, Indie
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Foto:thesun.co.uk

Amardeep miał zaledwie 7 lat, kiedy zaczął zabijać. Pierwszą ofiarą była
siostra Amardeepa, która miała zaledwie 8 miesięcy. 

Bez wiedzy rodziców Amardeep zaniósł swoją młodszą siostrę 
na opuszczone pole i uderzył ją mocno cegłą, aż umarła. Nikt nie słyszał
krzyków dziecka na odludnym polu. Następnie ukrył ciało pod wysuszoną
trawą i liśćmi.

Kiedy jego rodzice przesłuchali go po nieudanym znalezieniu córki, pokazał
im zwłoki dziecka na polach. Reakcja rodziny była nieoczekiwana.
Zamiast go wydać, milczeli, postanowili zatuszować zbrodnię i uznali, 
że to „sprawa rodzinna”, a osoby postronne nie muszą się w to
angażować.

Sylwetka chłopca



Następną ofiarą Amardeepa był jego młody kuzyn. Jego modus operandi 
był taki sam. Zabrał młodą ofiarę na opuszczone pole i uderzył dziecko cegłą.
Ponownie, to morderstwo zostało uznane za „sprawę rodzinną”.

Trzecią i ostatnią ofiarą Amardeepa przed jego aresztowaniem była 
6-miesięczna dziewczynka. Matka dziecka położyła dziecko na odpoczynek
w okolicach wiejskiej szkoły, kiedy nie było jej przy zajęciach domowych.
Kiedy wróciła, dziecko zniknęło.

Amarjeet wyznał, że udusił dziecko i uderzył ją cegłą. W tym momencie
mieszkańcy wioski już podejrzewali, że Amardeep knuje coś niecnego.
Natychmiast wezwano policję.
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Prawo indyjskie uniemożliwiło Amarjeetowi poniesienie jakichkolwiek
wieloletnich konsekwencji prawnych. W rzeczywistości najdłuższy wyrok,
jaki może spotkać młodego seryjnego mordercę, to trzy lata w ośrodku 
dla nieletnich. 

Co zrozumiałe, pojawiło się wiele pytań dotyczących stanu psychicznego
Sady. Informacje dotyczące jego skazania, wyroku i późniejszego uwięzienia
nie zostały ujawnione publicznie. 

Niektórzy spekulują, że spędził trzy lata w szpitalu psychiatrycznym. 
Jeśli chodzi o to, co stało się później, Amardeep Sada skontaktował się 
z mediami  w 2015 roku, aby poinformować, że przebywał w specjalnym
ośrodku dla młodzieży.

Kara

https://www.archiwumzbrodni.pl/najmlodszy-seryjny-morderca-swiata-zaczal-
zabijac-w-wieku-7-lat/
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mala-siostre-na-smierc-159690761902678
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https://www.wfmz.com/news/did-child-who-allegedly-killed-have-violent-past/article_0ea3038e-3ee5-59f3-a85e-646ae0799236.html


Mam nadzieję, że sprawy, które przybliżyłam zaciekawiły Cię i jeszcze
bardziej rozbudziły Twoją ochotę na poznawanie kolejnych kryminalnych
historii :) Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się swoimi wrażeniami
dotyczącymi tych spraw i dasz znać, czy chciałabyś/chciałbyś przeczytać
kolejne takie e-booki. 

Dziękuję, że czytasz ten materiał, dziękuję, że jesteś i że mnie wspierasz!

Dziękuję!

Kryminalne Historie - 7 dzieci, które zabiło przed 18-stką

Zajrzyj do mnie:

Monika

Na zakończenie życzę Ci dobrego
dnia, dobranoc - w zależności 

od tego, kiedy to czytasz ;)
 

Do usłyszenia!
 

www.kryminalnehistorie.com

Foto: Justyna Kocur-Czarny

https://www.instagram.com/kryminalne/
https://www.facebook.com/kryminalne0historie
https://open.spotify.com/show/4MP3dZZu5efb5qvPSXu89k?si=1ec7d27e864041be

