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Voldtægtsmanden fandt sine ofre på Internettet Diverse forfattere Hent PDF Ved opklaring af en stribe

voldtægter, som var en blanding af kontakt- og overfaldsvoldtægter, og hvor serievoldtægtsmanden Peder
havde fundet sine ofre på dating portaler på internettet, blev der sat fokus på en ny form for fremgangsmåde

til kontakt med kvinder skabt af de unges meget aktive brug af datingportalerne på internettet som
kontaktform. Voldtægtsmanden sendte kvinderne fotos af en anden end ham selv og skrev, at han var en ung,
flot, succesrig og velhavende forretningsmand. Han tilbød dem at blive hans elskerinde og ville give dem

store beløb for sex. Han fortalte, at han rejste meget og ikke havde tid til en fast kæreste. Men når kvinderne
efter lang tids positiv kontakt via mail, SMS og telefon besøgte ham, var han ikke på nogen måder den, han
udgav sig for, og hensigten med, at kvinderne skulle besøge ham, var en helt anden … Samtlige navne på de

forurettede kvinder er opdigtede.
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