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UN CRIM PERFECTE 

Suècia, 1988 

En el tranquil barri de Hillforfd es troba l’internat de Crawforht, on uns joves 

acomodats, mentre els seus pares creuen que aprenen a comportar-se, en 

realitat transcorria el següent... 

Dins d’un entorn psicòtic i criminal, el veritable objectiu d’aquesta escola es 

formar a joves assassins.  

Entre els joves es troba la popular Katherine McKenzie. 

Katherine comença les classes a les 8h del mati, escollint una víctima i com 

matar-la sense deixar rastre, en aquesta ocasió la víctima perfecta es Gary 

Rouse, una víctima ideal ja que Katherine no te cap tipus de vincle que la pugui 

relacionar amb ell. 

Com podria Katherine dur a terme el seu assassinat perfecte?  

Hi ha que fer un gran treball psicològic, segons el Sr. Wood. 

Aquest professor els ajuda a aconseguir el seu objectiu sense ser descoberts. 

Una part important es desfer-se del cadàver per això tenim a Mathew, un guapo 

professor de mirada penetrant.  

Gary Rouse es nou a l’escola i Katherine nota que es troba molt perdut, ja que 

no sap on estan les classes. 

-Hola ,soc nou a l’escola i no trobo la classe del Sr.Wood, em pots ajudar? –es 

dirigeix a Katherine  

-La classe del Sr.Wood es troba fora de l’escola, just darrere del gimnàs, 

t’acompanyo. 

-Gracies, contestà Gary. 



 

                                                    
 
De camí a la suposada classe del Sr. Wood Katherine li ofereix un cafè que ell 

accepta amablement. 

-MMMM- diu Gary- Aquest cafè esta molt bo. 

El que no sap Gary es que aquest serà l’últim cafè que prengui a la seva vida.  

Katherine sospitosament amable es guanyà la confiança de Gary en el primer 

dia de la seva arribada, quan ningú el coneixia, el va acompanyar a la classe i 

nomes amb un cafè ... 

A l’arribar a la suposada classe del Sr.Wood, Gary es va desplomar als peus de 

Katherine.  

El va enterrar allà mateix perquè ningú el trobés. 

-“Clap, clap, clap”- Felicitats senyoreta McKenzie acaba vostè d’aprovar 

l’examen final amb èxit amb el seu crim perfecte. 

Li va dir el professor Mathew. 

Katherine havia superat el seu curs de jove assassina amb el relat del seu crim 

perfecte. 
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