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Sprawa przy drzwiach zamkniętych Leo Belmont Hent PDF Na strychu pewnej kamienicy zostaje znaleziona
nieprzytomna kilkuletnia dziewczynka Masza. Dziewczynka ma poważne obrażenia ciała, została brutalnie
zgwałcona. O dokonanie przestępstwa oskarżony zostaje cieszący się wcześniej dobrą opinią urzędnik
bankowy niższego szczebla - Edward Klein. Przy dziewczynce leży porzucona laska, którą świadkowie
identyfikują jako jego własność. Na skutek wstrząsu po traumatycznym przeżyciu Masza cierpi na stany

lękowe oraz ataki epileptyczne. Rozpoczyna się przewód sądowy. Zeznaje cała galeria osób, w tym rodzice
ofiary, żona podsądnego, mieszkańcy kamienicy, sklepikarze, przyjaciel, lekarz i przełożony z pracy. Ich
zeznania nie tylko nie ułatwiają udowodnienia winy podejrzanemu, lecz komplikują sprawę coraz bardziej.
Okazuje się bowiem, że nie tylko Klein mógł w feralnym dniu 13 lipca 1908 r. zwabić dziewczynkę na strych
i dokonać tego ohydnego przestępstwa. Choć z zeznań świadków wyłania się bardzo niejednoznaczny obraz
oskarżonego, okazuje się również, że i w głowach kilku innych lokatorów kłębiły się zbrodnicze namiętności

...

Leo Belmont (1865-1941) - polski eseista, poeta, prozaik, znawca i tłumacz literatury francuskiej i rosyjskiej.  
Urodził się w rodzinie żydowskiej. W 1892 został wpisany na listę adwokatów przysięgłych w Petersburgu.
Zarówno podczas pobytu w Rosji do 1904 jak i w Warszawie kontynuował działalność literacką i prawniczą.
Był m.in. radcą prawnym Związku Artystów Scen Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Był autorem

kilku powieści. Napisał wiele romansów pseudohistorycznych, które w formie sensacyjnej opisywały
romanse koronowanych głów. Zajmował się też judaistyką.

 

Na strychu pewnej kamienicy zostaje znaleziona nieprzytomna
kilkuletnia dziewczynka Masza. Dziewczynka ma poważne
obrażenia ciała, została brutalnie zgwałcona. O dokonanie

przestępstwa oskarżony zostaje cieszący się wcześniej dobrą opinią
urzędnik bankowy niższego szczebla - Edward Klein. Przy

dziewczynce leży porzucona laska, którą świadkowie identyfikują
jako jego własność. Na skutek wstrząsu po traumatycznym przeżyciu
Masza cierpi na stany lękowe oraz ataki epileptyczne. Rozpoczyna
się przewód sądowy. Zeznaje cała galeria osób, w tym rodzice ofiary,
żona podsądnego, mieszkańcy kamienicy, sklepikarze, przyjaciel,
lekarz i przełożony z pracy. Ich zeznania nie tylko nie ułatwiają
udowodnienia winy podejrzanemu, lecz komplikują sprawę coraz
bardziej. Okazuje się bowiem, że nie tylko Klein mógł w feralnym
dniu 13 lipca 1908 r. zwabić dziewczynkę na strych i dokonać tego
ohydnego przestępstwa. Choć z zeznań świadków wyłania się bardzo
niejednoznaczny obraz oskarżonego, okazuje się również, że i w

głowach kilku innych lokatorów kłębiły się zbrodnicze namiętności
...

Leo Belmont (1865-1941) - polski eseista, poeta, prozaik, znawca i
tłumacz literatury francuskiej i rosyjskiej.   Urodził się w rodzinie

żydowskiej. W 1892 został wpisany na listę adwokatów przysięgłych
w Petersburgu. Zarówno podczas pobytu w Rosji do 1904 jak i w

Warszawie kontynuował działalność literacką i prawniczą. Był m.in.



radcą prawnym Związku Artystów Scen Polskich i Stowarzyszenia
Autorów ZAiKS. Był autorem kilku powieści. Napisał wiele
romansów pseudohistorycznych, które w formie sensacyjnej
opisywały romanse koronowanych głów. Zajmował się też

judaistyką.
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