
Psychopat ze San Francisca 
Noční San Francisco zářilo světly mrakodrapů. Přes Golden gate 
neustále přejížděla auta. V městské nemocnici měly stále plné pokoje 
pacientů. Na dálnicích se tvořily kolony, a to nejen proto, že 
v Americe mají méně dálnic než-li v Německu. Jednotky policie měly 
pořád plné ruce práce. Život v tomto americkém městě jde po 
desetiletí stejnou cestou. Lidé se mají dobře a nikdo si na nic 
nestěžuje.Až na známého novináře Bruce Prewa, ten nemá pořádný 
námět na článek. Nemá žádné nápady. Nic…  
Až jednoho dne si takhle vyjel služebním autem udělat reportáž o 
znovu zrekonstruované nemocnici. Když vešel na oddělení nikdo si ho 
ani nevšiml, protože to byla jediná ošetřovna ve městě a navíc tam 
měly muže ve stavu ohrožení života. Pisálek tam rozhodně nechtěl stát 
jako budižkničemu a chtěl pomoci, ale raději jel zpět na pracoviště. 
Tam dlouze přemýšlel o svém výjezdu. Nakonec ho napadlo, napsat o 
muži v komatu nějaký ten pěkný článek. Šel to tedy oznámit své 
nadřízené Lily Backerové: ,,Dobrý den, dneska jsem byl v té nové 
nemocnici a viděl jsem tam muže v bezvědomí….´´ Novinářku 
Backerovou to také začalo zajímat a tak se společně vydali na 
pracoviště sester a doktorů. Muž, kterého tam novinář viděl znenadání 
zmizel. Nikde po něm nic nezbylo. ,,To snad není možný, ten chlap se 
vypařil jako pára nad hrncem,´´ křičel zuřivě Bruce. ,,Třeba je jen na 
jiným oddělení, pane Prew,´´ uklidňovala svého kolegu rozrušená paní 
Backerová. Prošli všechny pokoje, zeptali se snad všech sester, ale 
stejně na jedno oddělení zapomněli. ,,A co psychiatrie??´´ zeptala se 
paní Backerová. ,,No jistě, ´´ odpověděl Bruce a uháněl na psychiatrii 
jako by byl jejím pacientem. Když tam oba dorazili, spatřili velmi 
izolovaný pokoj. ,,Kdo tam leží??´´ ptal se Bruce sester. ,, Jeden 
strašnej blázen,´´ pokračovaly, ,,radíme vám, nepřibližujte se.´´ Oba 
pisálci okamžitě věděli, že tohle téma bude na první straně onoho 
časopisu, do kterého píší. Odjeli na své pracoviště s několika  nápady 
a začali zjišťovat, kdo je ten tajemný muž v izolovaném pokoji. Na 
počítači ale nic nezjistili a tak se museli vrátit na místo činu. Do 
nemocnice. Tam se dozvěděli mnohem víc. Tajemný muž a jeho 
přítelkyně byli napadeni. Přítelkyně následkům svého zranění 
podlehla. On zůstal na živu. Oba se stali obětí masového vraha po 
kterém pátrá policie. ,,Vraha zatím nechytili, ale myslím, že ho budou 



brzy mít,´ ř́ekl někdo za jejich zády. Když se ovšem otočili, nikoho 
nezpozorovali. ,,To je strašné! Masový vrah!!´´ křičela paní 
Backerová po návratu z nemocnice. ,,Tu si měli na té psychiatrii 
nechat,´´ pomyslel si v tu chvíli Bruce. Druhý den ráno jeli na policii, 
zeptali se na místo činu. Po dlouhém váhání se dozvěděli, že se to 
stalo na Golden gatu. Masový vrah si tam na ně počkal a řádně ukázal 
smysl své profese.  V tu chvíli byl za zády paní Backerové a Bruce 
slyšet: ,, I když je masový, zabil jen dva lidi.´´ Bruce to za pomoci 
paní Backerové oznámil policii, která jim posléze poskytla ochranku. 
Paní Backerová a Bruce byli tedy velmi spokojení a klidní a každý 
den tedy mohli jezdit na místo činu, protože měli sebou ochranku. To 
je chránilo před vrahem. Pomalu mi začali přezdívat vrah z Golden 
gate. Při jedné projížďce si ochranka znovu povšimla rudého ferrari. 
To, ale brzy odjelo. Naštěstí si paní Backerová stihla poznamenat SPZ 
daného vozu. Dala ji komisařům se slovy: ,,Ti ví nejlépe co s ní 
udělat.´´ Po těchto slovech si zajela do své oblíbené restaurace na 
kávu a začala si zapisovat do diáře, různé oslavy narozenin. Policie 
mezitím odhalila majitele ferarri a vlastně i vraha. V té chvíli přišli 
výsledky otisků prstů z vražedné zbraně. Oba se skvěle shodovaly. 
Byl jím známý Frank Lorny. ,, Ten byl již několikrát trestaný. Když 
ho pustili z vězení, dostal chuť zabíjet a tak svoje sny uskutečnil. 
Vytipoval si dva milence a když byli ve fázi líbání, jednoduše je oba 
rozřezal. Pan David Craford to schytal méně a tak teď může žít. 
Naneštěstí jeho přítelkyně Monica McGowanová zemřela na následky 
rozřezání životně důležitých orgánů,´´ pronesla v den rozsudku 
vyšetřující komisařka Ellen Jimová a soudce mu dal na krk 15 let ve 
vězení. Muž z nemocnice se naštěstí znovu nezhroutil, ale našel si 
novou slečnu. My můžeme jen doufat, aby je zase někde na procházce 
nepotkal nějaký Frank Lorny… 


