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Facebook'tan Su Hyon Dillon A Washington, mahkeme belgelerine göre, 44 yaşındaki Su Hyun Dillon, takım annesinin iddiaya göre kocasına koçluk yapan 11 yaşındaki lakros oyuncusuyla seks yaptığını ve evliliğini almakta zorlandığını itiraf ettiğini söyledi. Mayıs 2014'te Pierce County
Yüksek Mahkemesi'nde geçen Çarşamba günü verdiği ifadeye göre, Puyallup'taki evinde çocukla seks yapmaya başladığında. Müfettişler, çocuğun Dillon'ın oğluyla emerald Ridge Lacross Club aracılığıyla arkadaş olduğunu ve kurban ekibinin annesi olduğunu, evde zaman geçireceğini ve
lakros takım arkadaşının annesi olduğunu söyledi. İddiaya göre Dillon, evinde yatıya kalma sırasında odasına girdi ve onunla seks yapmaya başladı. Odaya geldi ve onun yanına uzandı. Ellerini pantolonun içine doğru kaydırdı ve ellerini çalıştırmasına izin verdi. Dillon, bir çocuğu seks
yapmaya zorlamakla suçlanıyor. Ona hamile olduğundan endişelendiğini söylemiş. Yetkililer, cinsel karşılaşmaların genellikle evinde olduğunu, ancak lakros takımının bir seyahat oyunu için otelde olduğu zaman da meydana geldiğini söylediler. Ona yiyecek getirmiş ve otel odasında bomba
yapmasına izin verdi, mahkeme belgelerine göre çocuk daha sonra teslim oldu ve kendini kesmeye başladı. Dersleri asmaya başladığında, annesine göre babasıyla birlikte Virginia'ya gönderildi. İstişare sırasında, çocuk koçun karısı tarafından tecavüze uğradığını bildirdi. Annesi, nisan
ayında oğlunun ona olanları anlatması üzerine yetkililere haber verdi. Pierce County Şerif Departmanı'ndan Det Ed Troyer Tacoma Haber Tribünü'ne verdiği demeçte, bu insanların 10 ve 11 yaşındakilerden yararlandıklarını, o yaşta böyle bir karar veremediklerini söyledi. Bu bir ebeveyn
olarak sinir bozucu, çünkü çocuğunuzu bir arkadaşınızın evine gönderiyorsunuz. Dedektifler, ilişkisini itiraf eden dillon ile yüzleşti ler ve çocuğun kendisini iyi hissettirdi. O çocuk için romantik bir duygu olmadığını iddia etti ama ilgi sevdim, yetkililer, o yanlış olduğunu biliyordu ve ilişkiyi sona
erdirmek istediğini söyledi. Sanık suçsuz olduğunu iddia etti ve kendi ki de dahil olmak üzere çocuklarla temas kurmama söylendi. Virginia'da bir danışmana cinsel tacizden bahsetti. Nisan ayında, kurbanın annesinin polisle temasa düşürü Müfettişlere Dillon'ın onu ilk kez öptüğünü söylemiş.
Aile evinde sadece 10 yaşındayken, sık sık zaman geçirdiği yerde. KIRO-TV'nin aktardığı mahkeme belgelerine göre, eve dönerken kenara çektiğini ve ilişkilerinin devam etmesini ve daha ciddi olmasını istediği için yaptıklarının gizli olduğunu söylediğini ve ilk kez seks yaptıklarında geceyi
onun evinde geçirdiğini söyledi. Dillon daha sonra Bond'u serbest bıraktı ve suçsuz olduğunu iddia etti, ancak dedektifler onun başlangıçta cinsel ilişkiyi reddettiğini söyledi, çocukla seks yaptığını itiraf etti. Cinsel ilişkiye başladığını iddia ederek çocuğu suçlayan Dillon iddiaya göre daha iyi
bilmesi gerektiğini söyledi ama yapmadı. Evliliğinde bir sorun var ve kurban onu iyi hissettirir r / FemaleSexPredatorNews RulesRule 1: Kurban üzerindeki etkisini geri yapmayın. Kural 2: Haber hakkında şaka yok, Kural 3: Seks suçlusu hiçbir beyaz şövalye, Kural 4: Hayır seks suçlusu
ibadet, kural 5: Hayır: İyi ya da iyi, ya da o şanslı. Kural 7: Hayır: Ben onun yaşındayken onun gibi bir kadın bilmek isterdim, Kural 8: Cinsel suçluların sosyal medya sayfalarını tanıtmak yok Kural 9: Kadın seks suçluları ile iletişim yapmayın. nbc4i.com/news/l... nypost.com/2020/0...
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