TÌM KIẾM
THÔNG TIN
NGHI PHẠM CHƯA RÕ DANH TÁNH
VỤ BẮT CÓC
Ngày 6 tháng Một, 2009
Rhode Island

Phác Họa của Nghi Phạm Chưa Rõ Danh Tánh

MÔ TẢ
Tuổi: Khoảng 28 tuổi

Tóc: Nâu Nhạt, hoặc Hơi Vàng, Ngắn

Mắt: Hazel (màu nâu pha xanh lá cây và hổ phách) hoặc Nâu
Nhạt

Chiều Cao: Khoảng 6'0"

Cân Nặng: Không rõ

Tầm Vóc: Gầy

Giới Tính: Nam

Chủng Tộc: Da Trắng

NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý
Nghi phạm được mô tả là người mày râu nhẵn nhụi và ăn mặc tươm tất. Anh ta đeo đồng hồ màu đen có mặt vuông trên cổ tay phải và có
thể nói giọng “địa phương”. Anh ta có dán băng cá nhân (band-aid) trên bàn tay trái, và lúc đó bàn tay trái của anh ta có máu.

CHI TIẾT
Vào sáng ngày 6 tháng Một, 2009, lúc nữ chủ nhân của một tiệm làm móng tại Cranston, Rhode Island, đang ở cửa tiệm thì một người đàn
ông da trắng đeo mặt nạ loại dùng khi trượt tuyết và găng tay bước vào tiệm bằng cửa sau. Nghi phạm đè nạn nhân nằm xuống sàn nhà và
đặt một miếng vải ướt lên mũi và miệng của bà khiến bà bất tỉnh. Nạn nhân tỉnh lại trong một chiếc xe tải (van) hoặc xe tải nhỏ (minivan)
do nghi phạm lái. Trong xe có một thùng nhựa lớn loại dùng để chứa đồ, có nắp đậy. Khi xe đang di chuyển, nạn nhân toan báo động cho
người khác biết tình trạng nguy hiểm của bà, nhưng đã bị nghi phạm ngăn lại.
Khoảng hai tiếng sau khi vụ bắt cóc xảy ra, nghi phạm rẽ vào một nhà đậu xe ở Braintree, Massachusetts, lái lên tầng thượng của nhà đậu
xe, và bảo nạn nhân ra khỏi xe. Nghi phạm sau đó đã bỏ đi.
Nếu quý vị có bất kỳ thông tin gì liên quan đến người này, vui lòng liên lạc với văn phòng FBI tại địa phương quý vị
hoặc Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán gần nhất.

Văn Phòng Khu Vực: Boston

