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Przeczytane…
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„Przeszłości zmienić nie sposób.
Trzeba więc liczyć się z rzeczywistością”.
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Agatha Christie (z książki „Śmierć na Nilu”)
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ohater amerykańskiego
telewizyjnego serialu kryminalnego, pracujący w wydziale zabójstw policji Los
Angeles. Columbo jest szczupły
i niewysoki. Nie nosi munduru
policyjnego, tylko podniszczony
prochowiec (był to pomysł samego aktora grającego tytułową
rolę, Petera Falka, który odnalazł
go w swojej szaﬁe). Jego znakami
rozpoznawczymi oprócz wymiętego prochowca są cygaro i niepokojące szklane oko. Porucznik
jest roztargniony, cierpi na wiele
przypadłości, m.in. lęk wysokości,
chorobę morską, lęk przed szpitalem i zabiegami medycznymi. Nie
potraﬁ pływać, jest też marnym
kierowcą ( jeździ mocno zdezelowanym peugeotem 403 kabrio-

letem z 1959 roku). Broni nie nosi
przy sobie, trzyma ją na komendzie (!). Jego ulubioną potrawą jest
chili z krakersami. Często zabiera
w kieszeni do pracy jajka na twardo. Pije też dużo czarnej kawy.
olumbo zajmuje się morderstwami, które dotyczą
osób zamożnych, przedstawicieli wyższych sfer,
ludzi show-biznesu oraz osób
publicznych. Ze względu na jego
niechlujny wygląd podejrzani odnoszą się do niego z lekceważeniem, nie doceniając jego profesjonalizmu. Podejrzanych drażni
swą natrętną obecnością oraz
zadawaniem setek szczegółowych pytań. Rozwiązując zagadkę zbrodni, często rozmawia ze
swoim otyłym psem rasy basset
– zdarza się, że pies pomaga mu
znaleźć dowody zbrodni…
ultowy dziś serial kryminalny ma na swoim
koncie wiele nagród i rekord popularności. Wielu znanych aktorów (m.in. John
Cassavetes, Leslie Nielsen, Martin
Sheen) właśnie od „Columbo” rozpoczynało swoją karierę.
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