"Tjenestepige skærer penis af niårig
dreng"
På godset Nothill i Sussex passede en ny tjenestepige
godsejerparrets niårige søn, mens godsejeren og
fruen holdt ferie i London. Tjenestepigen var ung. I
følge sine papirer var hun nitten år gammel og kom
fra Skotland. Hun havde gode anbefalinger.
Pigen er nu eftersøgt, men politiet står uden spor
idet hendes identitet har vist sig at være falsk.
Ingen af de øvrige ansatte på godset bemærkede
noget usædvanligt, og ingen tænkte over at de ikke så
noget til hverken tjenestepigen eller drengen. Den
sidste aftens begivenheder har fundet sted i slottets
vinkælder. Tjenestepigen har selv dokumenteret
forløbet med nedskrevne noter. Hendes noter
gengives her:
"Jeg hader ham. Nej, jeg elsker ham. Han er sød.
Michael er sød. Jeg vil have ham for mig selv. Tænk
hvis han blev hugget i to dele lige som den lille dreng
som kong Salomon ville hugge midt over. Vi havde et
billede i skolen hvor man ser kong Salomon. Han har
et sværd, og han holder drengen i det ene ben.
Drengen har ikke noget tøj på, hans andet ben er ud
til siden så man kan se hans pik. Hvis kong Salomon
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bruger sit sværd, så hugger han drengen lige på
pikken. Man kan se det på billedet."
"Jeg skal passe Michael hele ugen. Jeg vil tage tøjet af
ham og lege kong Salomon. Jeg vil kilde ham på
pikken. Men han er for stor til jeg kan løfte ham, lige
som Kong Salomon gør det."
"Jeg tog tøjet af Michael og kildede ham på pikken.
Han begyndte at græde da jeg sagde, jeg ville skære
pikken af ham. Jeg vidste godt det var forkert. Man
kommer i fængsel, hvis man skærer pikken af en
dreng. Man er nødt til at at rejse væk med det samme.
Heldigvis kender de ikke mit rigtige navn, for jeg har
øvet mig på at sige at jeg hedder Caroline Wedstone
og er fra Skotland. Det er rigtigt nok, at jeg er fra
Skotland."
"Jeg har skåret pikken af Michael. Han skreg meget
mere, end jeg havde troet. Jeg pakker min kuffert og
tager med toget i aften. Michael er i kælderen."
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