
Columbo – 60 Není čas 
na umírání
Columbův synovec se žení a Columbo nesmí na svatbě 
chybět. Nevěsta je však unesena, když se ženich sprchoval. 
V pokoji byl nalezen chloroform. Na požárním schodišti 
zase střevíček. Columbo nechal sejmout otisky prstů a 
vydal se za hotel. Tam našel v hotelové kuchyni uklízeče. 
Ten mu řekl jen to že viděl bílou dodávku. Columbo vše 
řekne nevěstinu otci. Ten mu dá seznam lidí, kteří na svatbě 
byli. Svatební fotograf Alex mu dá všechny fotky, které za 
večer vyfotil a Columbo spolu s policisty, kteří na svatbě 
byli kroužkují lidi, které znají. Zůstane tam jen jeden 
neznámý. Potom však ženicha napadne, že jeho snoubenku 
unesl bratr muže, který se ho pokusil zabít. Policisté se 
zeptají svého práskače kde by ho našli a on jim poradí. V 
malém bytě toho muže našli, ale jak zjistili, on snoubenku 
neunesl. Columbo nechá fotku, na které se nachází jediný 
neznámý svatebčan zvětšit a na jeho ruce najdou prsten z 
vysoké školy. Ostatní policisté shánějí časopisy s auty. 
Columbo tyto časopisi donese uklízeči, který prý dodávku 
viděl. Auto které uklízeč viděl se nejvíc podobá sanitce. 
Snoubenka je mezitím zavřena ve zvukotěsné místnosti a 
občas jí navštíví její únosce. Ten jí tam donese oběd a k 
němu ocet a olej. Pak odejde do práce. Snoubenka pomocí 
octu a oleje vytáhne dveře z pantů a pokusí se utéct. Únosce 
ji však dopadne a pak jí s radostí oznámí, že budou mít dnes 
svatbu. Policie mezitím prohledává knihovnu ve škole, na 



které pravděpodobně únosce studoval. Po dlouhé době 
najdou jeho fotku. Columbo i policisté se vracejí na stanici 
a obvolávají všechny lidi, kteří by mohli únosce znát. 
Columbo se dovolá k jeho zaměstnavateli a ten mu oznámí, 
že onoho muže vyhodil, protože mu ukradl sanitku. 
Columbo se dozvěděl i jeho adresu. Policie okamžitě 
vyrazila. Celý dům obklíčili. Únosce se zatím převlékl do 
svatebního oblečení a začal chystat obřad. V domě byli jen 
oni dva, ani kněz tam nebyl. Za sebe i za nevěstu odpověděl 
ANO a pak ji zatáhl do postele. Vtom však do pokoje vtrhli 
policisté. Únosce se pokusil unesenou snoubenku bodnout 
ale nestihl to. Jeden z policistů ho zastřelil. Snoubenka se 
plačíc vrhla do náruče svého pravého manžela. Celé to 
zakončí Columbo hláškou : „Nevíte někdo kolik je hodin ?“


