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Měli jsme dneska na kriminálce dost brutální případ. Na jih od Plzně jsme vyšetřovali autonehodu se spoustou 

mrtvejch. Došlo k ní na kruhovém objezdu, kde několik aut vjelo do protisměru. Následující popis není pro 

slabší povahy, takže pokud na to nemáte, nečtěte to dál. A pokud se do toho přece jen pustíte, tak si hlavně 

pamatujte – HLAVU VZHŮRU a to za jakékoli situace. 

 

 

Nejdřív jsme našli chlápka, kterej měl skalpovaný vlasy. Po bližším ohledání si parťák všimnul, že má totálně 

rozdrcenou čéšku. 

 

O kus dál ležel další. Našli ho s propíchnutou duhovkou a zkrvaveným celým obličejem. 

 

Mimo to měl ještě natržený lalůček. Zřejmě strkal čenich tam, kam neměl! 

 

Po několika minutách hledání náš expert našel utržený nehet a takovou malou kůstku. Kluci říkali, že je to prý 

kladívko. Moc se v těchhle věcech nevyznám, takže jim budu věřit. 

 

Opodál ležela další kostička. Tentokráte to prý byla kovadlinka. Hledali jsme dál a najednou na nás z roští 

mžourá bulva. Fuj! 

 

Po chvíli jsme našli další mrtvolu. Znáte ten vtip, jak bubeník přišel na buben? Tak tenhle přišel akorát tak 

o bubínek. Teda pokud to byl bubeník. Z tý proražený lebky se to soudí fakt dost těžko. 

 

Krom toho měl vyražený snad všechny zuby. Nejspíš dostal pořádně přes rypák. 

 

Křídlovou chrupavku měl rozdrcenou na kaši a stejně tak na kaši byl i jeho mozek. Jak říkám - nic pro slabé 

povahy! 

 

Po chvilce volali kluci z druhého oddílu, že několik desítek metrů od nás našli další zmasakrované tělo. 

Chlápek měl na několika místech zlomenou klíční kost a natržený chřípí. 

 

Když jsme dorazili za nimi, ukázalo se, že kromě toho, co už nám řekli do vysílačky, chyběl oběti sklivec 

a měla propíchnuté obě tváře. 

 

Nedaleko od něj se našly ještě další dvě mrtvoly. První měla uříznutej prst a zmasakrovanou lopatku. 

 

Navíc jí všechno od krku vejš chybělo. A ten ufiknutej ukazováček jsme našli asi o 200 metrů dál. 

 

Druhá mrtvola měla do nosní dírky vraženej kus plechu a na boltci měla několik zářezů. 

 

 

Dneska to byl fakt náročný případ. Nikomu bych ho nepřál. Jenom do teď pořád nechápu, proč mi v hlavě 

zní ta pitomá dětská písnička "Hmm Hmm, Hm Hm Hm, Hm Hm Hm, Hmm Hmm..." 

 

 

 

 

Nejhorší to bylo ale s Jackem. Nejenom, že jsme pro vhodného kandidáta museli až za hranice, ale už z definice 

s ním byla těžká řeč. Ale všichni kolem tvrdili, že je prawie hrdina. Tak snad jsme vybrali dobře. 

 

 


