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Datum provedení pitvy:  
4/24/2011; 8:30 A.M.  

KAMIJU 

Prague 

 

Souhrnná zpráva 
Name:  
 WATERSON, Kristian Bentley  

Coroner's Case #:  
 2011-277  

Date of Birth:  
 3/23/65  

Age:  
 46  

Race:  
 White  

Sex:  
Male  

Date of Death:  
 4/22/2011  

Case # 
 001294-23E-2004  

Investigative Agency:  
 Yoknapatawpha County Sheriff's Department  

Známky lé čby: 

žádné 

Vnější prohlídka: 

Oběť má na sob ě bílé tri čko bez rukáv ů, rolák a tmav ě modré tepláky.  
 
Tělo: normáln ě vyvinuté, bílý muž m ěřící 190 cm, o hmotnosti 118 kg, vlasy tmavé 
blond s leh čím blond melírem, vlnité, vrstvené a p řibližn ě 11 cm na nejdelším 
míst ě.  
 
Ohledání hlavy: hematom velikosti citrónu na temeni . 

Na paži známky nedávného odb ěru - vpich.  

Barva pleti - nažloutlá 
 
Po odstran ění poškozeného od ěvu, byl zjišt ěn zápach b ělidla.   

Končetiny jsou rovné, symetricky vyvinuté a nevykazují žádné d ůkazy o újm ě. Nehty 
jsou st ředně dlouhé, l ůžka neht ů jsou modré. Nejsou žádné zbytkové jizvy, zna čení 
nebo tetování.  

Interní vyšetření:  
Hlava - pod hematomem známky silného krvácení, které si ob ěť nemohla zp ůsobit sama, 
pod nehty známky cizích tkanin-posláno do laborato ře 

Játra - pokro čila hepatitida, velká vazivová tká ň-ztvrdlé 

Krev - zvýšená hladina bilirubinu. Nalezena chemick á látka  

 
 
Plíce - známky velmi t ěžkých respira čních onemocn ění - barva na černalá, z řejm ě 
došlo k silným k řečím dýchacích cest 
Cévy - zúžené, po čáte ční kornat ění 

 
Způsob smrti: Váš úkol 



 



Úřad koronera ve státě Yoknapatawpha 

Zpráva z laboratoře k případu  2011-277 

 
Hematom na hlav ě nemohl být p ří činnou smrti, jelikož p ři bližším ohledání bylo 
zjišt ěno, že se jedná o 3 dny staré zran ění. Zran ění siln ě p ři vzniku krvácelo, ale 
smrt nezp ůsobilo. 

V okolí vpichu byly nalezeny stopy látky totožné s nalezenou látkou v krvi uvedenou 
v minulé zpráv ě.   

Nažloutlá ple ť je zp ůsobena pigmentací. 

Zápach od b ělidla byl na t ělo z d ůvodu neodborn ě ošet řeného od ěvu.  

Modrá l ůžka neht ů pocházejí pravd ěpodobn ě ze stejné doby, jako vznikl hematom. 
S p ří činou smrti nesouvisí. Tkaniny za nehty obsahují záp ach b ělidla.   

Stav jater a plic odpovídá pokro čilému alkoholismu (zvýšená hladina bilirubinu) a 
silnému ku řákovi Za ur čitý čas by mohl stav jater a plic zp ůsobit úmrtí.  

Nalezená chemická látka se nacházela v siln ě toxické koncentraci.  

 
 


