Jack Rozparovač
( The Jack Ripper)

Jack Rozparovač je podezřelý, že ve špinavých uličkách chudinské čtvrti Whitechapel na východě Londýna (East End) v průběhu několika týdnů roku 1888 zavraždil 5 prostitutek. Všechny žily v okruhu sotva pěti set metrů od sebe, tři z nich ve stejné ulici, dvě dokonce ve stejném domě. V této čtvrti žilo kolem 1.200 prostitutek. První zavraděnou byla Mary Ann Nicholsonová. Bylo ji 42 let a byla známá pod jménem Polly. Své zákazníky si vodila do noclehárny, kde postel stála jednu penci na hodinu. Byla nalezena v kaluži krve před jednou z barabizen na Buck´s Row. Vrah jí uřízl hlavu a rozpáral nožem břicho. Stejným brutálním způsobem rozpáral další tři prostitutky.V roce 1991 byl v domku na londýnském předměstí nalezen deník údajně Jacka Rozparovače. Jako autor byl identifikován James Maybrick. Celkem 12 znalců podrobilo deník o 65 stranách rozsáhlým expertízám. Část znalců došla k názoru, že sice nelze jednoznačně potvrdit jeho pravost, ale také není možné deník označit za padělek.
Druhá část expertů tvrdí, že jde o padělek. Analýza inkoustu nevykazuje obvyklé známky stáří. Papír deníku je však pravý. Jazyková expertka navíc našla dva výrazy, které byly v té době ještě neznámé.Identita Jacka Rozparovače nebyla nikdy spolehlivě zjištěna. Během více než 110 let různí "badatelé" podezírají z těchto zločinů na základě vlastních verzí celkem 73 osob včetně příslušníka královské rodiny prince Alberta. Nechybí mezi nimi ani verze o královském spiknutí. Jack Rozparovač byl zřejmě lékařem a jeho zvláštností bylo, že byl levákem. Asi sedm týdnů po nalezení poslední zavražděné ženy byla vylovena z Temže mrtvola lékaře, který měl u sebe různé pitevní nástroje. Jeho fotografie byla zveřejněna ve všech tehdejších anglických listech. Na výzvu se přihlásili jeho známí, kteří prohlásili, že utopeného poznávají a že se jim zdál pomatený. Jeho jméno znělo Montague John Druitt a byl alkoholikem. Po jeho smrti přestaly vraždy v Rozparovačském stylu. Krátce nato policie oznámila, že vrah, známý pod jménem Jack Rozparovač se utopil. Pravé jméno však nikdy neuvedla...Dokonce se vyskytla teorie, že vrahem byl královský lékař sir William Gull, který jednal na pokyn samotného předsedy vlády lorda Salisburyho. Zavražděné prostitutky prý věděly o tom, že 24letý vnuk královny Viktorie - princ Albert - se tajně oženil s jednou z jejich kolegyň, s níž dokonce zplodil syna a pokusily se údajně vydírat královský dvůr. K záhadám, které Jacka Rozparovače doprovázejí, v roce 1988 přibyla další. Scotland Yard v tomto roce obdržel obálku s dokumenty k případu "Jack Rozparovač", které se z jeho archívů ztratily před desítkami let. Nikdo neví, kdo je kdysi ukradl, a neznámý zůstala i osoba, která je zčista jasna vrátila.
 
Zajímavosti:
Jack Rozparovač lákal své oběti na hrozny.Což dokazuje že to nebyl žádný chuďas.Hrozny byli v té době velice oblíbené a špatně se scháněli,a také byli velice drahé takže si je mohli dovolit jedině boháči.Jack byl také podezřelí z kanibalizmu( pojídání lidí ).Své oběti si prý připravoval tak že si z nich dělal velice hojné hostiny.
Jack vraždil, že prostitutku nejprve podřízl.Poté ji uřízl hlavu a tělo naporcoval.Z vyjímání orgánu začal od dolní části těla(nejprve šla děloha).To znamená že prostitutku úplně celou rozpáral a vyndal vnitřnosti.Také zasílal policii dopisy ve kterých se jim vysmíval.Jedna redakce novin od Jacka obdržela balíček, ve kterém byla vyňatá ženská ledvina.Jack ledvinu údajně zaslal proto, že redakce pochybovala o hrozných činech které napáchal.K balíčku také poslal dopis ve kterém stálo:"to ostatní co s zbylo jsem naporcoval a uvařil si k večeři.Velice jsem si na ní pochutnal.Podepsán Jack Rozparovač"
Dodnes nikdo neví proč Jack vraždil,existují také dohady o tom, že Jack Rozparovač byla prý žena.A co vy?Věřítě že tohle všechno opravdu udělal?A proč vlastně vraždil?Je ale pravda že se navždy zapsal do naší historie jako největší sériový vrah všech dob.A jak řekl sám Jack:JEDNOU O MĚ BUDETE ŘÍKAT ŽE JSEM STVOŘIL 20.STOLETÍ.

zde jsou fotky objeti které Jack zabil: 
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písmo z deníku údajného Jacka Rozparovače
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Osoby nejvíce podezřelé z vražd
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                                                                           Na tento muzikál půjdu 17.listopadu















