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Sammendrag: Uidentificeret ung kvinde myrdet i Lincoln National Forrest Park (NM).
AGENTS

Jane Doe: Død 1/1; fundet 3/1; 14-16 år; Hispanic; Fundet let påklædt i sommertøj
(tøj revet; bukser om anklerne); skudt tre gange (2xbryst; 1xhoved); formodet illegal
indvandre; voldtaget (sæd undersøges på laboratorium); har fået skåret et stykke
hud og muskler brutalt væk ved håndled (tatovering?); ingen særlige kendetegn;
trækors om halsen.
Gerningssted: Lincoln NFP ligger nær Almagado (NM), nord for Fort Bliss (hærens
ørken- og kampvogns-øvelsesterræn) og syd for Apache Mescalero Indian Res.
Udsigts-sted på vandresti (udsigt til sø); kun adgang til fods; spor i sne+buske; pige
på gerningsmand løbet derop; gennemgået af lokalt politi, FBi og CSI.
Gerningsmand: gerningsmand formentlig stedkendt (gået ned anden vej; formentlig
til ventende bil (formentlig lastbil; terrængående dæk; spor igennem park langs vej
der forbinder militær øvelsesterræn og reservatet); støvler formentlig militære; omstændigheder antyder affekthandling (ingen forsøg på at sløre spor; selve drab afsluttet med henrettelsesskud på klods hold i hovedet).
Hypotese: Smuglerrute: Lokale myndigheder arbejder ud fra den teori, at pigen er
blevet myrdet af menneskesmuglere der bruger bagvejen for at undgå at blive opdaget; det er fakta at der var problemer med menneskesmuglere for år tilbage (men
aktuelt er det ifølge forrest rangers ikke tilfældet siden de begyndte at patruljere
jævnligt); det taler imod da det militær øvelsesområde er konstant i brug (bruges
som træning for tropper til Irak/Afghanistan); det taler for at bilsporene kommer fra
syd mod nord; mordvåbnet er militært og der er ingen lokale bander (hverken nord
eller syd for grænsen) der har adgang til sådanne våben.
Hypotese: Gerningsmænd er militærpersonel; gerningsvåben, støvlespor og dækaftryk taler for; militæret har i årevis brugt området til orienteringsøvelser.
Mordvåben: 5.56 mm militær ammunition; våben ikke fundet.
S.A. Ingleman: Kontakt til lokale FBI Field Office Alberquerce (NM)
Wayne B. Thompson; Sheriff; Alamorgorda Sheriff’s Department Alamogorda (ASD)
David Anderman: Deputy; ASD; kontaktperson
Heather; Sekretær; ASD.
Steve Bratton: Forrest Ranger; Fandt J.D. under rutinetur; viste gerningsstedet.
Patrick + John; andre Forrest Rangers.
Col. Schwartz: Kontaktperson Fort Bliss. Har endnu ikke mødt ham.
Andet: Sagen omtalt i lokale medier. Specielt de spansk-sprogede. Vinkel: Uskylddigt
offer for smuglere der bringer illegale indvandrere over grænsen.
FBI (Mueller) er blevet kontaktet af Senator Tom Udall (Mormon, Tidl. Statsanklager).
Illegale emigranter - og deres rettigheder - var et tema i valgkampen. Senatores assistent Kenneth Dickens har kontakte sagens agenter direkte (7/1) og spurgt om status.
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