Columbo - 64 Columbo v
přestrojení
Do bytu se vloupá lupič a celý ho obrátí vzhůru nohama.
Pak však přijde majitel a narazí na lupiče. Oba se náhodou
zabijí. Při prohledávání lupiče najde poručík Columbo v
jeho kapse odstřižek z nějaké fotky. Následující den přijde
na stanici zaměstnanec pojišťovny – donese druhou část
fotky a půlku lístku se jmény lidí, kteří tyto kousky vlastní.
Poručík Columbo se přestrojí a vydá se za první osobou z
lístku. Ta se ho však pokusí zabít, ale nakonec vše dobře
dopadne. V noci přijde za Columbem lupič a omráčí ho.
Columba najde detektiv Brown a sanitka jej odveze do
nemocnice. Odtud potom odejde v klaunských kalhotech.
Mezitím se dozvídá že p. Weinberg (první na lístku) byl
zavražděn. Druhý muž na lístku už dávno zemřel a svou
část fotky daroval J.J. Dilingerovi (ten který se zabil
navzájem s lupičem). Další osoba se jmenovala Mary
Bonamino. Tu našel Columbo v kostele. Prý tomu
zaměstnanci z pojišťovny prodala svou část fotky. Další
osobou byla Geraldine Ferghasonová. Ta však vše zapírala.
V noci se do její galerie dostal detektiv Brown a našel tam
druhou část lístku se jmény. Další osobou byla Dorothea
McNallyová. Ta Columbovi dala svou část za 40 dolarů.
Poslední osoba,Derric Combs také před dlouhou dobou
zemřel a odkázal svou část Dorothee McNallyové. Ta tuto
část prodala poručíkovi za dalších 40 dolarů. Dorothea totiž
vůbec nevěděla co tyto kousky znamenají. Před šesti lety

byla vykradena Národní banka a z ní byly ukradeny 4
miliony dolarů. Peníze byly ukryty a fotka, která byla
rozdělena na 8 dílů k nim vedla. Poručík Columbo jich
získal 6. Další den dojel k paní Ferghasonové. Tu našli
mrtvou a jejího přítele omráčeného. Toho vyslechli a vše
nasvědčovalo tomu, že on omráčil poručíka Columba a
zabil pana Wienberga. K vraždě i napadení se pak přiznal.
Myslel si, že když dá policii další kousek fotky, tak mu
zkrátí trest. Columbo už tedy měl 7 kousků z 8. Na
policejní stanici zavolali zaměstnance pojišťovny a jeho
přítelkyni. Vyslechli je, ale oba zapírali. Pojišťováka
usvědčila mince, která byla vhozena do parkovací kasičky.
Jeho partnerka byla obviněna ze spoluúčasti na vraždě paní
Ferghasonové, kterou pojišťovák zabil. Proto změnila
výpověd a přiznala, že její přítel v noci odešel. Od
pojišťováka získali jeho druhý kus fotky. Konečně měli
celou fotku a nic jim nebránilo v hledání 4 milionů. Peníze
nakonec našli. Vtom však na místo přijel poručík Columbo.
Když ho volali ať se jde podívat tak jim odpověděl :
„Děkuji, ale nechci – mám už tohoto případu plné zuby. Jo
a mám něco důležitějšího na práci, musím jít se psem do
parku.“

