Strašne govorice v študentskih domovih
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Nekajkrat so se na ameriških fakultetah ponovile govorice, da je jasnovidec predvidel masovni uboj, ki se
bo kmalu zgodil na šoli ali na določen datum, pogosto na Noč čarovnic. Domnevno je opozorilo prišlo v
času nekega priljubljenega televizijskega 'talk showa', še posebej Oprah. Predstavniki teh oddaj vztrajajo,
da se takšne objave nikoli niso objavile v njih in uslužbenci fakultet, čeprav pozivajo študente na
previdnost, obravnavajo govorice kot šale. Novinarske raziskave nikakor ne morejo najti kakršnihkoli
dokazov o takšnih predvidevanjih ali o tem, da so se govorice izkazale za resnične. Strašne govorice na
fakulteti so običajno zelo natančne, vendar se njihove podrobnosti ujemajo z več kot eno univerzo. Na
primer, trdi se da so predvideni uboji za spalnico, ki je zgrajena na najvišjem ali najnižjem mestu v domu;
prav tako je mesto lahko opisano kot ''zelo, zelo ravno'', ali blizu reke, jezera, pokopališča ali hriba.
Zgradba se pogosto opisuje v obliki črke L, T, X ali U, kar je na primer precej običajno za kampuse. Prav
tako se omenja nadstropje spalnice na katerem se bo uboj zgodil, vendar je običajno majhno število
(drugo do četrto nadstropje) kar bi verjetno lahko vključevalo okrog 90 odstotkov namestitev ameriških
kampusov. Ko so uboji predvideni za Noč čarovnic, je običajno vključen tudi opis maske, ki jo bo nosil
storilec. Običajno se govori, da bo uboje storil nekdo oblečen kot Mala pastirica. Ime ciljne institucije se
lahko sklicuje na referenco s črko, s katero se domnevno začne ime institucije. Ko je bilo 1. novembra
1991 na univerzi v Iowi ubitih pet ljudi, so se nekateri ljudje spomnili, da bodo uboji zgodili v domu v
državi, katere ime se začenja in končuje z samoglasnikom, vendar v resnici take zgodbe niso govorile o
Iowi. Študentje, ki poslušajo in širijo takšne govorice, si običajno zapomnijo vse prave zločine, ki se
zgodijo v domu, ter prilagodijo zgodbe o njih, da bi ustrezale zgodbam ki so jih slišali in običajno
pozabljajo da je večina takšnih napovedi lažna. Ko je komentiral to značilno racionalizacijo, je folklorist
Edward D. Ives iz univerze v Mainu leta 1991 rekel: ''To je tako kot če napoveste, da bo jutri cela
Kalifornija potonila v morje, nato pa naslednji dan pokažete, da se je zgodil veliki udor zemlje v Big
Suru.''
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