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Politiet har anholdt en mand, der mistænkes for at have solgt de piller, som i aftes kostede 
en 22-årig mand livet og sendte to af hans kammerater i respirator. Den ene af de to er dog 
ude af respiratoren igen. 

De tre unge mænd var sammen med en pige på en ungdomsinstitution i Rådmandsgade på 
Nørrebro i København. Her bor den mistænkte, der er i 30'erne også. 

Pigen har til politiet forklaret, at pillerne var købt i Istedgade. Hun havde prøvet dem før, 
men i går var virkningen en anden, end hun var vant til. 

Sov i fem timer 
"Hun fortæller, at hun spiste en kvart pille sidst på eftermiddagen. Hun gik omkuld og sov i 
fem timer," siger den centrale vagtleder hos Københavns Politi, Søren Wiborg. 

Pillerne er på 20 milligram og er hvide og blå. Kort efter, at man indtager dem, svulmer 
ansigtet op. 

Politiet vidste her til morgen endnu ikke, hvilket stof de indeholder. Det skal en analyse af 
mændenes blod i løbet af tirsdagen søge at fastslå. 

"Pigen mente, at pillerne hedder Retalgin, men ifølge lægerne på Bispebjerg Hospital er der 
ingen piller, der hedder sådan," siger Søren Wiborg. 

Bragt til hospitalet med timers mellemrum 
De tre unge mænd tog ikke pillerne sammen og blev bragt til sygehuset med flere timers 
mellemrum tirsdag eftermiddag og aften. 

Den 22-årige blev bragt til Bispebjerg Hospital kort efter klokken 21. Da han døde blev 
politiet kontaktet, og ud på natten anholdt politiet så den mistænkte mand. 

Søren Wiborg ønsker ikke at oplyse, om han havde nogle af pillerne på sig ved 
anholdelsen. 

 
Del på twitter 
 

Anbefalet 2 personer anbefaler dette.

Side 1 af 1En anholdt i sag om pilledødsfald - TV 2 Nyhederne

01-12-2010http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-35412615:en-anholdt-i-sag-om-pilledødsfald.ht...


