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Mladic saboreia morangos e lê literatura russa na prisão
France Presse
imprimir
BELGRADO, 27 Mai 2011 (AFP) -Em seus primeiros dias na prisão, depois de 16 anos de fuga, Ratko Mladic saboreou morangos em sua cela e
receberá livros de expoentes da literatura russa, informaram nesta sexta-feira à AFP fontes da corte de crimes de guerra na Sérvia.
O homem conhecido como "o açougueiro dos Bálcãs" também disse a autoridades da corte que gostaria de visitar o túmulo de sua filha, Ana, que
se suicidou aos 23 anos, em 1994, e que está enterrada em um cemitério de Belgrado.
"Ele pediu morangos e foi servido com alguns", disse à AFP uma fonte da corte, falando sob a condição de ter sua identidade preservada.
O ex-chefe do exército sérvio-bósnio pediu à corte que "livros do (grandes nomes da literatura russa) Turgenev, Tolstói e Gogol" fossem levados à
sua cela, bem como um aparelho de televisão, afirmou outra fonte da corte.
O juiz concordou em fornecer a TV, acrescentou a fonte, e os livros serão entregues a Mladic no sábado.
"Ele expressou o desejo de visitar o túmulo de sua filha", emendou.
Mladic, que é acusado de ser o mentor do cerco de 44 dias a Sarajevo e do massacre de Srebrenica, em 1995, foi detido esta quinta-feira na
Sérvia. Um juiz decidiu, esta sexta, que ele está pronto para ser transferido ao tribunal de crimes de guerra da ONU, em Haia.
De acordo com um oficial da administração prisional, uma cela típica na unidade de detenção da corte de crimes de guerra, onde Mladic está
preso desde a tarde de quinta-feira, "é um pouco mais luxuosa do que uma cela comum".
"A unidade prisional foi restaurada recentemente, segundo padrões internacionais, que exigem 10 metros quadrados por pessoa", disse a fonte à
AFP.
"A cela tem uma janela, uma cama, um caixa-forte, uma cadeira e um guarda-roupa", explicou.
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