Παιδική ηλικία
Ο Hamilton Howard "Albert" Fish γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον, στις 19
Μαΐου 1870, από τους Ellen και ι Randall Fish (1795-1875). Η μητέρα του είχε
γεννηθεί στην Ιρλανδία. Ο πατέρας του ήταν 43 χρόνια μεγαλύτερος από τη
μητέρα του και 75 ετών κατά τη χρονιά της γέννησής του γιού του. Ηταν το
μικρότερο παιδί και είχε τρία αδέρφια εν ζωή:Τους Walter, Annie, και Edwin
Fish. Ήθελε να ονομάζεται "Albert" προς τιμή ενός νεκρού αδελφού και να
ξεφύγει έτσι από το παρατσούκλι "Ham & Eggs" που του είχε δοθεί σε ένα
ορφανοτροφείο όπου πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας
Η οικογένειά του είχε ιστορικό ψυχασθένειας. Ο θείος του υπέφερε από
θρησκευτική μανία. Ένας αδελφός είχε εισαχθεί από το κράτος σε ψυχιατρείο.
Η αδελφή του είχε επίσης διαγνωστεί με μια μορφή ψυχασθένειας. Τρεις άλλοι
συγγενείς είχαν διαγνωστεί με ψυχικές ασθένειες και η μητέρα του είχε
«ακουστικές και / ή οπτικές ψευδαισθήσεις». Ο πατέρας του ήταν καπετάνιος
ποταμόπλοιο, αλλά από 1870 ήταν παραγωγός λιπασμάτων. Ο γέροντας
Fish πέθανε το 1875 στην Ουάσιγκτον, από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η
μητέρα του Fish τον έβαλε στη συνέχεια στο Ορφανοτροφείο του Saint John's
στην Ουάσιγκτον, όπου συχνά αντιμετωπίζονται σαδιστικά. Άρχισε να
απολαμβάνει το φυσικό πόνο που προκαλούσαν οι ξυλοδαρμοί . Ο ίδιος
αργότερα είπε: «ήμουν εκεί μέχρι σχεδόν στα εννέα, και εκεί ξεκίνησα λάθος.
Μας μαστίγωναν χωρίς οίκτο. Είδα αγόρια να κάνουν πράγματα που δεν
έπρεπε να κάνουν. "
Το 1880, η μητέρα του απέκτησε μια δουλειά στο δημόσιο και έτσι μπόρεσε
να πάρει τον Fish από το ορφανοτροφείο. Το 1882, σε ηλικία 12 ετών, άρχισε
μια σχέση με ένα αγόρι. Ο νεαρός οδήγησε τον Fish με πρακτικές όπως την
κατανάλωση ούρων και περιττωμάτων. O Fish άρχισε να επισκέπτεται τα
δημόσια λουτρά, όπου μπορούσε να παρακολουθεί αγόρια να γδύνονται
περνώντας μεγάλο μέρος των Σαββατοκύριακων του σε αυτές τις επισκέψεις.
Καθ 'όλη τη ζωή του, θα έγραφε άσεμνα γράμματα σε γυναίκες των οποίων τα
ονόματα έβρισκε από μικρές αγγελίες και γραφεία συνοικεσίων.
Το 1890, ο Fish πήγε στη Νέα Υόρκη, και όπως παραδέχτηκε άρχισε να
εκπορνεύεται. Παραδέχτηκε επίσης ότι άρχισε να βιάζει μικρά αγόρια, ένα
έγκλημα που συνέχισε να διαπράττει ακόμα και μετά τον γάμο που τέλεσε με
παρέμβαση της μητέρας του. Ετσι, το 1898, ο Fish βρέθηκε παντρεμένος με
μια γυναίκα εννιά χρόνια μικρότερή του. Απέκτησαν μαζί έξι παιδιά:τους
Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John, και Henry Fish.

Πρώτη φυλάκιση
Κατά τη διάρκεια του 1898, εργάστηκε ως ελαιοχρωματιστής. Συνέχισε την
κακοποίηση παιδιών, κυρίως νεαρών αγοριών ηλικίας κάτω των έξι ετών.
Εξιστόρησε αργότερα ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας εραστής του τον
οδήγησε
σε ένα μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, όπου ο Fish έμεινε

γοητευμένος από τη διχοτόμησης ενός πέους. Μετά από αυτό είχε απέκτησε
εμμονή με τον ευνουχισμό. Στην ηλικία των σαράντα ένα, κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στο Σεντ Λούις, ο Albert Fish άρχισε να έχει σχέση με έναν
διανοητικά καθυστερημένο άντρα με το όνομα Kedden. O Fish προσπάθησε
να ευνουχίσει το δεκαεννέα ετών άντρα με ένα ψαλίδι αφού τον έδεσε, αλλά το
απελπισμένο βλέμμα στο τρομαγμένο πρόσωπό του άντρα τον απέτρεψε.
Ετσι, αφού έδεσε την πληγή και του άφησε $ 10, έφυγε από την πόλη. Ο Fish
στην συνέχεια αύξησε στη συνέχεια τη συχνότητα των επισκέψεών του σε
οίκους ανοχής, οι οποίοι ασχολούνταν με σαδομαζοχισμό.
Το 1903,
συνελήφθη για κλοπή και καταδικάστηκε σε φυλάκιση στην Sing Sing.

1903: Mugshot του Fish απο την σύλληψή του για κλοπή, και οδήγηγή του
στην φυλακή Sing Sing.
Τον Ιανουάριο του 1917, η σύζυγος του τον εγκατέλειψε φεύγοντας με τον
John Straube. Έτσι ο Fish έμεινε να αναθρέψει μόνος του τα παιδιά του.
Μετά
απ’
αυτό
άρχισε
να
έχει
ψευδαισθήσεις. Κάποια φορά τυλίχτηκε με
μία κουβέρτα λέγοντας πως ακολουθούσε
οδηγίες του Αποστόλου Ιωάννη.
Ήταν περίπου αυτή την περίοδο που ο Fish
άρχισε να επιδίδεται σε αυτοτραυματισμούς.
Θα
άρχιζε
συγκεκριμένα
να
αυτόενσωματώνει βελόνες στη βουβωνική χώρα
και την κοιλιά του. Μετά τη σύλληψή του, ο
έλεγχος με ακτίνες Χ αποκάλυψαν πως ο
Fish είχε τουλάχιστον 29 βελόνες στην
πυελική περιοχή του. Χτυπούσε το σώμα Η ακτινογραφία της λεκάνης του
του με ένα κουπί γεμάτο καρφιά, ενώ κάποτε
Fish

τοποθέτησε στον πρωκτό του μαλλί μουσκεμένο με βενζίνη και στη συνέχεια
έβαλε φωτιά.

Το κουπί με τα καρφιά με το οποίο ζητούσε να τον χτυπήσουν τα
παιδιά του, μέχρι να τρέξει αίμα στα πόδια του.
Πρώτες επιθέσεις και απόπειρες απαγωγής
Το 1910, ο Fish επιτέθηκε στον Thomas Bedden στο Wilmington, Delaware.
Αργότερα, γύρω στο 1919, μαχαίρωσε ένα διανοητικά καθυστερημένο αγόρι
στη Georgetown, Washington, DC.
Τα περισσότερα από τα θύματα του ήταν είτε διανοητικά ανάπηροι ή ΑφροΑμερικανοί, καθώς ο Fish θεωρούσε πως αυτά τα άτομα δεν θα τα
αναζητούσε κανείς μετά την δολοφονία τους. Ο Fish βασάνιζε, ακρωτηρίαζε
και δολοφονούσε μικρά παιδιά με τα "εργαλεία της Κολάσεως» του:. Ένα
μπαλτά, ένα μαχαίρι κρεοπωλείου και ένα πριόνι.
Στις 11 Ιουλίου 1924,ο Fish βρήκε την οκτώ ετών Βεατρίκη Κίελο να παίζει
μόνη της στο αγρόκτημα των γονέων της στο Staten Island. Της πρόσφερε
χρήματα για τον βοηθήσει να κοιτάξουνε για χόρτα. Ήταν έτοιμη να αφήσει το
αγρόκτημα, όταν η μητέρα της επενέβη και τον έδιωξε. Επέστρεψε όμως
αργότερα και προσπάθησε να κοιμηθεί στο αχυρώνα αλλά και πάλι
ανακαλύφθηκε από τους Κίελο και έτσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.
Το 1924, στην ηλικία των 55, ο Fish πάσχοντας από θρησκευτική ψύχωση,
θεώρησε ότι ο Θεός τον διέταζε να βασανίζει και να ευνουχίζει παιδιά.
Λίγο πριν την απαγωγή της Grace Budd, ο Albert Fish προσπάθησε να
δοκιμάσει "τα εργαλεία της κόλασης» του σε ένα παιδί με το όνομα Cyril

Quinn . Ο Cyril και ο φίλος του έπαιζαν στο πεζοδρόμιο όταν o Fish τους
ρώτησε αν είχαν φάει το μεσημεριανό γεύμα. Όταν είπαν ότι δεν είχαν, τους
κάλεσε στο διαμέρισμά του για σάντουιτς. Ωστόσο, καθώς τα δύο αγόρια
πάλευαν στην κρεβατοκάμαρα του Fish, είδαν "τα εργαλεία της κόλασης"
κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι του. Τρόμαξαν και έτρεξαν έξω από το
διαμέρισμα.

Δεύτερη φυλάκιση
Ο Fish ξαναπαντρεύτηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1930, στο Waterloo, στη Νέα
Υόρκη, την Estella Wilcox, αλλά χώρισαν μετά από μία μόνο εβδομάδα. O
Fish συνελήφθη αργότερα τον Μάιο του 1930 για "την αποστολή μιας
άσεμνης επιστολής σε μια γυναίκα που απάντησε σε μια διαφήμιση για
υπηρετικό προσωπικό”.
Μετά την σύλληψη στάλθηκε στο ψυχιατρικό
νοσοκομείο του Bellevue για παρακολούθηση.
Grace Budd
Στις 25 Μαΐου του 1928, ο Fish είδε μια αγγελία στην κυριακάτικη έκδοση της
εφημερίδας New York World που έλεγε: ".. Νεαρός άνδρας, 18 ετών , επιθυμεί
θέση εργασίας στην επαρχία. Edward Budd, 406 West
15th Street" Στις 28 Μαΐου 1928, ο Fish, 58 ετών τότε,
επισκέφθηκε την οικογένεια Budd στο Μανχάταν με το
πρόσχημα της πρόσληψης του Edward. Αργότερα
ομολόγησε ότι είχε προγραμματιστεί να δέσει τον
Edward, να τον ευνουχίσει, και να τον αφήσει να
αιμορραγήσει μέχρι θανάτου. Ο ίδιος παρουσιάστηκε
ως Frank Howard, αγρότης από την Farmingdale, της
Νέας Υόρκης.
Ο Fish υποσχέθηκε να προσλάβει τον Budd και το
φίλο του Willie, και είπε ότι θα επέστεφε σε λίγες
ημέρες. Ωστόσο,δεν επέστρεψε την ημερομηνία που
είχε υποσχεθεί, αλλά έστειλε ένα τηλεγράφημα στην Grace Budd (1918–
οικογένεια Budd συγγνώμη και ορίζοντας
μια 1928)
μεταγενέστερη ημερομηνία. Όταν τελικά έφτασε,
γνώρισε την Grace Budd. Άλλαξε προφανώς άποψη και στην θέση του
Edward επέλεξε την μικρή Grace. Ετσι άμεσα έπλασε μία ιστορία σχετικά με
το πάρτι γενεθλίων μίας ανιψιάς του στο οποίο έπρεπε να παρευρεθεί.
Έπεισε τους γονείς, Delia Flanagan και Albert Budd , να αφήσουν την Grace
να τον συνοδεύσει στο πάρτι εκείνο το βράδυ. H Grace είχε μια μικρότερη
αδελφή,την Beatrice, δύο μεγαλύτερα αδέλφια, ο Edward και τον George
Budd, και έναν μικρότερο αδερφό, ο Albert Budd II. Η Grace έφυγε με τον
Fish εκείνη την ημέρα, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ ξανά σπίτι της.
Η αστυνομία συνέλαβε τον Charles Edward Pope στις 5 Σεπτεμβρίου 1930,
ως ύποπτο για την απαγωγή. Ήταν 66 χρονών , και κατηγορήθηκε από την εν
διαστάσει σύζυγό του. Πέρασε 108 ημέρες στη φυλακή μεταξύ σύλληψης και
δίκης που έγινε στις 22 Δεκεμβρίου, 1930. Κηρύχτηκε αθώος όταν η κ.

Budd, βασική μάρτυρας στην υπόθεση, παραδέχτηκε στο δικαστήριο πως είχε
αναγνωρίσει λάθος άνδρα.
Η επιστολή
Έξι χρόνια αργότερα, το Νοέμβριο του 1934, μια ανώνυμη επιστολή που
στάλθηκε στους γονείς του κοριτσιού, οδήγησε την αστυνομία στον Albert
Fish.Η κα Budd ήταν αναλφάβητη, έτσι την επιστολή την διάβασε ο γιός της.
Η αρχική επιστολή παρουσιάζεται παρακάτω αυτολεξεί, πλήρης, με
ανορθογραφίες του Fish και γραμματικά λάθη:
“Dear Mrs. Budd. In 1894 a
friend of mine shipped as a deck
hand on the Steamer Tacoma,
Capt. John Davis. They sailed
from San Francisco for Hong
Kong, China. On arriving there
he and two others went ashore
and got drunk. When they
returned the boat was gone. At
that time there was famine in
China. Meat of any kind was
from $1–3 per pound. So great
was the suffering among the
very poor that all children under
12 were sold for food in order to
keep others from starving. A boy
or girl under 14 was not safe in
the street. You could go in any
shop and ask for steak—chops—or stew meat. Part of the naked body of a
boy or girl would be brought out and just what you wanted cut from it. A boy
or girl's behind which is the sweetest part of the body and sold as veal cutlet
brought the highest price. John staid there so long he acquired a taste for
human flesh. On his return to N.Y. he stole two boys, one 7 and one 11. Took
them to his home stripped them naked tied them in a closet. Then burned
everything they had on. Several times every day and night he spanked
them – tortured them – to make their meat good and tender. First he killed the
11 year old boy, because he had the fattest ass and of course the most meat
on it. Every part of his body was cooked and eaten except the head—bones
and guts. He was roasted in the oven (all of his ass), boiled, broiled, fried and
stewed. The little boy was next, went the same way. At that time, I was living
at 409 E 100 St. near—right side. He told me so often how good human flesh
was I made up my mind to taste it. On Sunday June the 3, 1928 I called on
you at 406 W 15 St. Brought you pot cheese—strawberries. We had lunch.
Grace sat in my lap and kissed me. I made up my mind to eat her. On the

pretense of taking her to a party. You said yes she could go. I took her to an
empty house in Westchester I had already picked out. When we got there, I
told her to remain outside. She picked wildflowers. I went upstairs and
stripped all my clothes off. I knew if I did not I would get her blood on them.
When all was ready I went to the window and called her. Then I hid in a closet
until she was in the room. When she saw me all naked she began to cry and
tried to run down the stairs. I grabbed her and she said she would tell her
mamma. First I stripped her naked. How she did kick – bite and scratch. I
choked her to death, then cut her in small pieces so I could take my meat to
my rooms. Cook and eat it. How sweet and tender her little ass was roasted
in the oven. It took me 9 days to eat her entire body. I did not fuck her tho I
could of had I wished. She died a virgin.”
“Αγαπητή κα Budd. Το 1894 ένας φίλος μου μπάρκαρε ως μούτσος στο
ατμόπλοιο Τακόμα, ο λοχαγός Τζον Ντέιβις. Θα αποπλεύσει από το Σαν
Φρανσίσκο για το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα. Κατά την άφιξή του εκεί, αυτός και
δύο άλλοι πήγαν στην ξηρά και μέθυσαν. Όταν επέστρεψαν το πλοίο είχε
φύγει.
Εκείνη την εποχή υπήρχε λιμός στην Κίνα. Κρέατα κάθε είδους πωλούνταν
από $ 1-3 ανά λίβρα. Τόσο υπέφεραν οι πολύ φτωχοί ώστε όλα τα παιδιά
κάτω των 12 πωλήθηκαν για τα τρόφιμα, προκειμένου να γλυτώσουν οι
υπόλοιποι από την πείνα. Ένα αγόρι ή κορίτσι κάτω των 14 ετών δεν ήταν
ασφαλές στο δρόμο.
Μπορούσατε να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα και να ζητήσετε μπριζόλα
ή κρέας για μαγείρεμα στην κατσαρόλα. Μέρος του γυμνού σώματος ενός
αγοριού ή κοριτσιού θα σας παρουσιάζονταν για να διαλέξετε τι ακριβώς θα
θέλατε κοπεί από αυτό. Ο πισινός ενός αγοριού ή κοριτσιού είναι το πιο γλυκό
κομμάτι του σώματος και πωλούνται ως μοσχαρίσιο μπιφτέκι στην υψηλότερη
τιμή. Ο John έμεινε εκεί αρκετό καιρό και απέκτησε μια επιθυμία για την
ανθρώπινη σάρκα. Με την επιστροφή του στη Νέα Υόρκη έκλεψε δύο αγόρια,
ένα 7 και ένα 11 χρονών.
Τους πήρε στο σπίτι του και τους έδεσε γυμνούς σε μία αποθήκη. Στη
συνέχεια έκαψε όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα. Αρκετές φορές κάθε
ημέρα και τη νύχτα τους χτύπαγε στο οπίσθια – τους βασάνιζε - για να
καταστήσει το κρέας τους καλό και τρυφερό. Πρώτα σκότωσε το 11χρονο
αγόρι, επειδή είχε την χοντρότερο πισινό και φυσικά το περισσότερο κρέας.
Κάθε μέρος του σώματός του ψήθηκε και φαγώθηκε εκτός από το κεφάλι,
από τα οστά και τα έντερα. Το μαγείρεψε με διαφόρους τρόπους: ψητό στο
φούρνο (όλος ο πισινός), βραστό, τηγανητό και κατσαρόλας. Το μικρό αγόρι
που ήταν το επόμενο, πήγε με τον ίδιο τρόπο. Εκείνη την εποχή, ζούσα στη
409 E 100 οδό, στην δεξιά πλευρά.
Μου έλεγε πολύ συχνά πόσο νόστιμη είναι η ανθρώπινη σάρκα μου έβαλε
στο μυαλό μου να το δοκιμάσω. Την Κυριακή 3 Ιουνίου 1928 σας κάλεσα στη
406 W 15 οδό. Σας έφερα ένα βάζο με τυρί και φράουλες. Είχατε το

μεσημεριανό γεύμα. Η Grace καθόταν στην αγκαλιά μου και με φίλησε. Μου
μπήκε στο μυαλό μου να την φάω. Με το πρόσχημα της συμμετοχής της σε
ένα πάρτι. Είπατε ναι, ότι θα μπορούσε να πάει. Την πήγα σε ένα άδειο σπίτι
στο Westchester το οποίο είχα ήδη διαλέξει. Όταν φτάσαμε εκεί, της είπα να
παραμείνει έξω. Μάζεψε αγριολούλουδα. Πήγα πάνω και έβγαλα όλα μου τα
ρούχα.
Όταν όλα ήταν έτοιμα πήγα στο παράθυρο και τη φώναξα. Μετά κρύφτηκα σε
μια ντουλάπα μέχρι να μπεί στο δωμάτιο. Όταν με είδε γυμνό άρχισε να κλαίει
και προσπάθησε να τρέξει κάτω από τις σκάλες. Την άρπαξα και μου είπε ότι
θα τα πει στη μαμά της. Πρώτα την ξεγύμνωσα. Την έσφιξα μέχρι θανάτου,
στη συνέχεια την έκοψα σε μικρά κομμάτια, για να μπορώ να μεταφέρω το
κρέας μου στα δωμάτιά μου. Μαγειρεύω και τρώω. Πόσο γλυκός και
τρυφερός ήταν ο μικρός της πισινός ψημένος στο φούρνο. Μου πήρε 9
ημέρες για να φάω ολόκληρο το σώμα της. Δεν την βίασα παρόλο που θα το
ήθελα. Πέθανε παρθένα.”

Σύλληψη και τελική φυλάκιση
Η επιστολή παραδόθηκε σε ένα φάκελο που είχε ένα μικρό εξάγωνο έμβλημα
με τα γράμματα "NYPCBA" τα οποία ήταν τα αρχικά του συλλόγου "New York
Private Chauffeur's Benevolent Association". Ένας επιστάτης στα γραφεία της
εταιρείας δήλωσε στην αστυνομία ότι είχε πάρει κάποια γραφική ύλη , αλλά
όταν μετακόμισε την άφησε στο πρώην στο σπίτι του, στα ενοικιαζόμενα
δωμάτια στην οδό 200 East 52nd Street.
Η ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων είπε ότι ο Fish είχε αφήσει το
δωμάτιο λίγες μέρες νωρίτερα. Είπε ακόμα πως ο γιός του Fish του έστελνε
χρήματα και πως της είχε ζητήσει να παραλάβει την επόμενη επιταγή για
λογαριασμό του. Ο επιθεωρητής William F. King ήταν ο επικεφαλής της
έρευνας για την υπόθεση. Περίμενε έξω από το σπίτι μέχρι που ο Fish
επέστρεψε.
Ο King του ζήτησε να τον ακολουθήσει στο αστυνομικό τμήμα για να τον
ανακρίνουν. Τότε, το φαινομενικά αθώο γεροντάκι, έβγαλε από την τσέπη του
ένα ξυράφι και χίμηξε κατά πάνω του. Ο ντετέκτιβ κατάφερε να τον αφοπλίσει
και τον οδηγήσει στο αστυνομικό τμήμα. Ο Fish δεν έκανε καμία προσπάθεια
να αρνηθεί την δολοφονία της Grace λέγοντας πως πήγε σπίτι τους με σκοπό
να σκοτώσει τον Edward Βudd, αδελφό της Grace. Είπε ακόμα πως ποτέ δεν
πέρασε από το μυαλό του να βιάσει το κορίτσι. Όμως αργότερα παραδέχτηκε
στον συνήγορό του πως την στιγμή που ήταν γονατιστός στο στήθος του
κοριτσιού σταγγαλίζοντάς το, εκσπερμάτωσε ακούσια δύο φορές. Αυτές οι
πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν στη δίκη ώστε να τεθούν σεξουαλικά κίνητρα
στην απαγωγή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στον κανιβαλισμό.

Ανακαλύψεις

Billy Gaffney
Ένα 4χρονο παιδί ο Billy Gaffney έπαιζε στο
διάδρομο έξω από το διαμέρισμα της οικογένειάς
του στο Μπρούκλιν, με τον 3χρονο φίλο του Billy
Beaton, και τον 12χρονο μεγαλύτερο αδελφό του
στις 11 Φεβρουαρίου 1927.
Όταν ο 12χρονος
αποτραβήχτηκε στο
διαμέρισμα των Beatons, τα μικρότερα αγόρια
εξαφανίστηκαν. Ο Billy Beaton βρέθηκε σχετικά
σύντομα στην οροφή του σπιτιού. Όταν
ρωτήθηκε τι συνέβη στον Billy Gaffney, ο Beaton Ο Billy Gaffney
είπε ότι ένας άνθρωπος τον πήρε. Το σώμα του Gaffney δεν βρέθηκε ποτέ.
Ύποπτος για την δολοφονία του αγοριού θεωρήθηκε αρχικά ο κατά συρροή
δολοφόνος Peter Kudzinowski. Στη συνέχεια, ο Joseph Meehan, ένας οδηγός
τρόλεϊ στο Μπρούκλιν, είδε μια φωτογραφία του Fish σε εφημερίδα και
αναγνώρισε σε αυτή τον γέρο που είχε δει στις 11 Φεβρουαρίου 1927, να
κάθεται στο τρόλεϊ με ένα μικρό αγόρι προσπαθώντας να το ηρεμήσει. Το
αγόρι δεν φορούσε σακάκι και έκλαιγε αναζητώντας τη μητέρα του και τελικά
σύρθηκε από τον γέρο έξω από το τρόλεϊ.
Ο μικρός Beaton είχε περιγράψει τον " άνθρωπος" ως έναν ηλικιωμένο άνδρα
με μια λεπτή κατασκευή, γκρίζα μαλλιά και ένα γκρίζο μουστάκι, περιγραφή
που ταίριαζε απολύτως στου Fish. Οι Ντετέκτιβ του Μανχάταν του Τμήματος
Αγνοουμένων, μπόρεσαν να αποδείξουν ότι ο Fish είχε προσληφθεί ως
ελαιοχρωματιστής σε μία εταιρεία στο Μπρούκλιν και ότι την ημέρα της
εξαφάνισης του Billy Gaffney εργάστηκε σε μια τοποθεσία, μόλις λίγα μίλια
μακριά από όπου το σημείο που το αγόρι είχε απαχθεί. Ο Fish ομολόγησε τα
παρακάτω σε μία αποστολή προς τον δικηγόρο του:
Τον έφερα στο Riker Ave στην περιοχή των χωματερών. Υπάρχει ένα σπίτι
απομονωμένο όχι μακριά από εκεί που τον πήρα ... Πήγα το αγόρι G εκεί.
Τον έγδυσα, έδεσα τα χέρια και τα πόδια του και τον φίμωσα με ένα κομμάτι
βρώμικο κουρέλι που πήρα από τη χωματερή. Στη συνέχεια, έκαψα τα ρούχα
του. Έριξε τα παπούτσια του στην χωματερή. Τον παράτησα και γύρισα στο
σπίτι μου. Την επόμενη μέρα περίπου στις 2 μμ, πήρα τα εργαλεία. Έκοψα
μία από τις ζώνες μου στη μέση και μετά αυτό το μισό κομμάτι σε έξι λωρίδες
περίπου 8 ίντσες μακριές. Κτύπησα τα γυμνά οπίσθιά του μέχρι που το αίμα
έτρεχε από τα πόδια του. Του έκοψαν τα αυτιά του, τη μύτη, έσκισα το στόμα
του από αυτί σε αυτί. Έβγαλα τα μάτια του. Μετά, ήταν νεκρός.
Ήπια το αίμα του. Πήρα τέσσερα τσουβάλια και μάζεψα ένα σωρό από
πέτρες. Μετά τον τεμάχισα. Είχα μια τσάντα μαζί μου. Έβαλα τη μύτη, τα
αυτιά του και μερικές φέτες από την κοιλιά του στη τσάντα. Μετά έκοψα το
σώμα του στη μέση. Ακριβώς κάτω από τον αφαλό του. Στη συνέχεια τα
πόδια του. Τα έβαλα στη τσάντα μου με πολλά χαρτιά.

Έκοψα το κεφάλι - πόδια - βραχίονες - τα χέρια και τα πόδια κάτω από τα
γόνατα. Αυτά τα έβαλα σε σάκους με πέτρες και τα πέταξα στα γλοιώδη νερά
της βόρειας παραλίας. Εκεί το νερό είναι 3 έως 4 πόδια βαθύ Βυθίστηκαν
αμέσως. Γύρισα σπίτι μου με το κρέας.
Το μπροστινό μέρος του σώματος ήταν που μου άρεσε περισσότερο.. Έκανα
ένα στιφάδο από τα αυτιά, τη μύτη, κομμάτια του προσώπου και την κοιλιά
του. Έβαλα κρεμμύδια, καρότα, γογγύλια, σέλινο, αλάτι και πιπέρι. Ήταν
καλό. Μετά χώρισα τα μάγουλα από τα οπίσθια, τοποθέτησα λωρίδες
μπέικον σε κάθε μάγουλο και τα έβαλα στο φούρνο.
Μετά από ¼ της ώρας έριξα νερό και 4 κρεμμύδια. Σε τακτά χρονικά
διαστήματα έριχνα με ένα ξύλινο κουτάλι την σάλτσα πάνω στο κρέας. Έτσι,
θα γινόταν ωραίο και ζουμερό. Σε περίπου 2 ώρες ήταν ωραία μαγειρεμένο.
Ήταν ωραία και καφέ, μαγειρευτά THRU. Ποτέ δεν έφαγα ψητή γαλοπούλα
τόσο νόστιμη όσο αυτά τα γλυκά με λίπος οπίσθια. Έφαγα κάθε κομμάτι του
κρέατος σε περίπου τέσσερις ημέρες. Το πέος του του ήταν τόσο γλυκό όσο
ένα καρύδι, αλλά τους όρχεις δεν μπορούσα να τους μασήσω. Τους έριξα
στην τουαλέτα.
Η Elizabeth Gaffney, παρουσία του ντεντέκτιβ Kin και ακόμα δύο ανδρών,
επισκέφτηκε τον Fish στη φυλακή του Sing Sing για να μιλήσει προσωπικά
μαζί του για τον θάνατο του γιού της, αλλά ο Fish αρνήθηκε να την
συναντήσει. Στο τέλος, αφού η κα Gaffney του έκανε επί δύο ώρες ερωτήσεις
μέσω του δικηγόρου του James Dempsey, εγκατέλειψε χωρίς να έχει πειστεί
πως ο Fish ήταν ο δολοφόνος του γιού της.
Francis McDonnell
Τη νύχτα της 14ης Ιουλίου 1924, ο 8χρονος Francis McDonnell δηλώθηκε ως
αγνοούμενος από τους γονείς του καθώς δεν γύρισε σπίτι του μετά από
παιγνίδι με τους φίλους του στο λιμάνι του Richmond. Μετά από την έρευνα
που οργανώθηκε, εντοπίστηκε νεκρός σε μία δασώδη περιοχή κοντά στο
σπίτι του. Είχε στραγγαλιστεί με τις τιράντες του, αφού είχε κακοποιηθεί
σεξουαλικά. Ο Fish αργότερα δήλωσε πως είχε την πρόθεση να διαμελίσει το
αγόρι αλλά άκουσε κάποιον να πλησιάζει γι΄αυτό και έφυγε.
Οι φίλοι του είπαν στην αστυνομία ότι τον είχε πάρει ένας ηλικιωμένος
άνδρας με ένα γκρίζο μουστάκι. Ένας γείτονας είπε στην αστυνομία ότι είδε το
αγόρι να περπατά σε ένα μονοπάτι με γρασίδι στο κοντινό δάσος. Η μητέρα
του, Anna McDonnell, είπε ότι είχε δει τον ίδιο τον άνθρωπο. Είπε τους
δημοσιογράφους:
Πλησίαζε ανακατεύοντας το χώμα στο δρόμο και μουρμουρίζοντας στον
εαυτό του, κάνοντας κινήσεις με τα χέρια του ... Είχε γκρίζα μαλλιά του και
γκρίζο μουστάκι του. Τα πάντα πάνω του έμοιαζαν ξεθωριασμένα και γκρι.
Ετσι έγινε γνωστός ως "The Gray Man". Η δολοφονία έμεινε ανεξιχνίαστη
μέχρι τη δολοφονία της Grace Budd. Μετά την κατάθεση πολλών αυτόπτων
μαρτύρων ( μεταξύ των οποίων και του αγρότη Χανς Κίελο), οι οποίοι

αναγνώρισαν τον Albert Fish ως τον παράξενο ξένο που τριγύριζε γύρω από
το λιμάνι του Richmond την ημέρα της εξαφάνισης του Francis McDonnell, ο
Εισαγγελέας Thomas J. Walsh ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εκδόσει
κατηγορητήριο εναντίον του Fish για τη δολοφονία του αγοριού. Αρχικά ο
Fish αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ηταν τον Μάρτιο του 1935, μετά την
ολοκλήρωση της δίκης του για τη δολοφονία της Budd και την ομολογία του
για τη δολοφονία του Billy Gaffney, που ο Fish επιβεβαίωσε στους ανακριτές
ότι είχε δολοφονήσει επίσης τον Francis McDonnell.

Δίκη και εκτέλεση

Ο Fish καθώς ετοιμάζεται για τον θάνατό του στην ηλεκτρική καρέκλα .
Λέγεται πως βοήθησε τον δήμιο να τοποθετήσει τα ηλεκτρόδια στο σώμα του
Η δίκη του Albert Fish για τη δολοφονία της Grace Budd ξεκίνησε στις 11
Μαρτίου 1935, στο White Plains της Νέας Υόρκης. Συνήγορος υπεράσπισης
ήταν ο James Dempsey, πρώην εισαγγελέας και εφάπαξ Δήμαρχος στο
Peekskill, της Νέας Υόρκης (1932-1933). Η δίκη διήρκεσε 10 ημέρες. Ο Fish
επικαλέστηκε παραφροσύνη, και ισχυρίστηκε ότι άκουγε φωνές από το Θεό οι
οποίες του έλεγαν να σκοτώσει τα παιδιά. Αρκετοί ψυχίατροι κατέθεσαν
σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά του Fish, η οποία περιελάμβανε
σαδισμό, μαζοχισμό, αιδοιολειξία, πεολειξία, μαστίγωση, επιδειξιομανία,
ηδονοβλεψία, κανιβαλισμός, κοπροφαγία, παιδοφιλία και αγκτηριασμό. Ο
Dempsey σημείωσε ότι ο Fish ήταν ένα "ψυχιατρικό φαινόμενο” και ότι
πουθενά στα νομικά ή ιατρικά αρχεία δεν υπήρχε άλλο άτομο με τόσες
πολλές σεξουαλικές ανωμαλίες.
Βασικός μάρτυρας υπεράσπισης ήταν ο Fredric Wertham, ένας ψυχίατρος
εξειδικευμένος
στην παιδική ανάπτυξη ο οποίος πραγματοποιούσε
ψυχιατρικές εξετάσεις για τα ποινικά δικαστήρια της Νέας Υόρκης. Για πάνω

από δύο ημέρες, ο Wertham εξηγούσε την εμμονή του Fish με τη θρησκεία
και ιδιαιτέρως την ενασχόληση του με την ιστορία του Αβραάμ και του Ισαάκ
(Γένεση 22:1-24). Ο Wertham υποστήριξε ότι ο Fish πίστευε πως η "θυσία"
ενός αγοριού θα ήταν τιμωρία για τις αμαρτίες του και ότι ακόμη και αν η ίδια
η πράξη ήταν λάθος, οι άγγελοι θα την εμπόδιζαν αν δεν την ενέκρινε ο
Θεός . Ο Edward Budd ήταν το προοριζόμενο θύμα, αλλά καθώς ήταν
μεγαλύτερος από το αναμενόμενο, κατέληξε στη Grace.
Αν και ήξερε πως η Grace ήταν γυναίκα, είναι γνωστό ότι ο Fish την
εκλάμβανε ως αγόρι. Σχετικά με τον κανιβαλισμό, ο Wertham ισχυρίστηκε
πως στο μυαλό του Fish σχετίζονταν με την κοινωνία.Στην τελευταία του
ερώτηση ο Dempsey ρώτησε τον Wertham ποια ήταν από ιατρικής πλευράς
η ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου, σε σχέση με την ζωή του. Ο
Wertham απάντησε απλά «Είναι παράφρων». Η υπεράσπιση κάλεσε στη
συνέχεια δύο ακόμη ψυχιάτρους, οι οποίοι υποστήριξαν τα πορίσματα του
Wertham.
Ως πρώτος από τους μάρτυρες κατηγορίας προσήλθε ο Menas Gregory ο
πρώην επικεφαλής του ψυχιατρικού νοσοκομείου Bellevue όπου ο Fish είχε
υποβληθεί σε θεραπεία το 1930. Ο Menas κατέθεσε πως ο Fish ήταν
ανώμαλος, αλλά υγιής. Ο Dempsey τον ρώτησε αν η κοπροφιλία, η
ουροφιλία και η παιδοφιλία, υποδηλώνουν ένα λογικό ή φρενοβλαβή άτομο.
Ο Menas απάντησε ότι ένα τέτοιο πρόσωπο δεν είναι «διανοητικά άρρωστο»
και πως επρόκειτο για κοινές διαστροφές και πως τελικά ο Fish «δεν
διαφέρει από τα εκατομμύρια άλλων ανθρώπων", μερικοί εξ αυτών μάλιστα
πολύ σημαντικοί και επιτυχημένοι.

“I don't even know why I'm here” : Δεν ξέρω καν γιατί είμαι εδώ
Τα τελευταία λόγια του Fish.

Ένας άλλος μάρτυρας υπεράσπισης ήταν η Mary Nicholas, 17χρονη θετή
κόρη του Fish. Περιέγραψε πώς ο Fish δίδασκε στους αδελφούς και τις
αδελφές της, πολλά παιχνίδια που περιλάμβαναν μαζοχισμό και παιδική
κακοποίηση.
Ούτε ένας από τους ενόρκους αμφέβαλε πως ο Fish ήταν παράφρων. Τον
έκριναν ι υγιής και ένοχο, και ο δικαστής αποφάσισε την ποινή του θανάτου. Ο
Fish και εκτελέστηκε στις 16 Ιανουαρίου 1936, στην ηλεκτρική καρέκλα στο
Sing Sing. Εισήλθε στην αίθουσα στις 11:06 μ.μ. και θεωρήθηκε νεκρός τρία
λεπτά αργότερα. Ετάφη στο νεκροταφείο των φυλακών του Σινγκ Σινγκ.
Λέγεται πως ο Fish βοήθησε τον δήμιο στην τοποθέτησης των ηλεκτροδίων
στο σώμα του. Τα τελευταία του λόγια ήταν σύμφωνα με πληροφορίες:
“I don't even know why I'm here” : Δεν ξέρω καν γιατί είμαι εδώ

Ο James Dempsey (αριστερά) με τον Fish
Σε συνάντηση με δημοσιογράφους, μετά την εκτέλεση, ο δικηγόρος του Fish,
James Dempsey, αποκάλυψε ότι είχε στην κατοχή του την "τελική δήλωση"
του αποθανόντα του πελάτη του και η οποία αποτελείτο από αρκετές σελίδες
χειρόγραφων σημειώσεων που είχε προφανώς γράψει λίγες ώρες πριν το
θάνατό του. Όταν πιέστηκε από τους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους να
αποκαλύψει
το περιεχόμενο του εγγράφου, ο
Dempsey αρνήθηκε,
δηλώνοντας:
“Ποτέ δεν θα το δείξω σε κανέναν, είναι ό,τι το πιο αισχρό έχω διαβάσει
ποτέ”.

