
DETEKTIV: PŘIROZENÉ PŘÍČINY

centrála#103

Použijete šifrovanou linku a zavoláte Robertu Millero-
vi, který měl na starosti projekt, na kterém spolupra-
coval Higgs a pobočka FBI v Chicagu.

 ▸ Získejte podrobné výsledky Higgsova výzku-
mu, utraťte 2 : #106 – Centrála.

 ▸ Podívejte se na Higgsovu žádost o ochranu, 
utraťte 1 : #109 – Centrála.

1 hodina

 ▸ Přečtěte OSTATNÍ@103.

kampus#102
1 hodina

 ▸ Přečtěte #119.

„Tady jsem ho našla,“ povídá uklízečka. „Bylo to 
před sedmou večer.“

Otevře dveře a vede vás do laboratoře. Vzduch uvnitř 
je chladný, ale divně páchne.

„To je těma chemikáliema,“ vysvětluje uklízečka, 
když vidí váš výraz. „Tady dělají ty podivný pokusy! 
Ani nechci vědět, co všechno tady zkoumají!“

Rozhlédnete se po velké, dobře osvětlené místnos-
ti. Na dlouhém laboratorním stole jsou mikroskopy, 
plastové nádoby na vzorky, monitory a také mnoho 
složek s různými poznámkami a další drobnosti.
V rohu stojí obrovský mrazák a na stěnách visí police, 
plné skleněných lahví. Když se podíváte blíž, vidíte, že 
obsahují preparáty lidských těl – žaludky, ledviny, oční 
bulvy a celé ruce a nohy.

„Má kancelář v severním křídle, ale mnoho času 
tam netrávil. Celé dny byl tady, společně s profeso-
rem Zellingerem a také s doktorem Wolskim, ještě 
než se přestěhoval do Chicaga.“ 
„U kterého stolu sedával Higgs?“ zeptáte se a tváří-
te se, jako byste ani nevěděli o skleněných lahvích 
a jejich obsahu.
„U tohohle!“ ukáže na poslední stůl v řadě, vedle 
okna.

Laboratoř

Zeptat se Jeffersona na apitoxin...

#101
1  hodina

Na zprávu z Higgsovy pitvy čekáte na pitevně, která je 
tichá a prázdná.

„Tady máte kompletní dokumentaci,“ říká doktor 
Jefferson a podává vám složku. „Ten chlápek měl 
fakt špatnej tejden.“
„Jak to myslíte?“

Jefferson jde k jednomu z mrazáků, otevře jej a ukáže 
vám Higgsovo tělo.

„Před pár dny byl brutálně zmlácen,“ ukazuje dok-
tor na četné oděrky a modřiny. „Má zlomená dvě 
žebra. Všechno je to v té zprávě. Vrah má smůlu, že 
se o případ zajímá FBI, protože na první pohled by 
to vypadalo jako běžná, prudká alergická reakce. 
Nebýt pitvy, tak by nikdo nezjistil, že mu bylo něco 
podáno.“
„Už rozumíme, a ještě něco dalšího?“
„Higgs měl iPhone a dokladovku. Vše tady máme.“

 ▸ Přečtěte si pitevní zprávu SOUBOR@101.
 ▸ Prozkoumejte iPhone a dokladovku OSTATNÍ@101.
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kampus#107
1 hodina

„S Calvinem jsem naposledy mluvila po páté hodi-
ně odpoledne,“ řekne vám Violet Seedová. Sedíte 
v kavárně vedle knihovny. Mluví pomalu a neustále 
pozoruje svůj šálek kávy. „Chtěl mi říct, že mu můj 
otec vynadal jako malému klukovi .“ 
„Váš otec?“

Pokouší se zadržet pláč.
„Můj táta pracuje na univerzitě jako údržbář. Straš-
ně se rozzuřil, když zjistil, že se vídáme, ale nebylo 
to nic vážného. Je pravda, že nám spolu bylo dobře, 
ale byl to jen takový fl irt. Trávili jsme společně čas, 
povídali si v práci i po práci, ale dál to nikdy nezašlo. 
Calvin by to nemohl svojí ženě udělat, jakkoliv jejich 
vztah nebyl v nejlepší kondici .“
„K čemu mezi nimi došlo? Je pravda, že se chtěl ne-
chat rozvést?“
„Ano, už měl připravenou žádost, myslím, že ji chtěl 
dát Sáře tento týden .“
„Nechoval se poslední dobou nějak podivně? 
Neměl nějaké problémy?“
„Nikdy nic nepřiznal, ale vím, že trávil hodně času 
hraním pokeru v Casinu Royale. Myslím, že tam ne-
chal spoustu peněz .“
„Víte to jistě?“

centrála#106

„Máte povolen přístup,“ řekne vám Delaware do 
telefonu. „FBI opravdu chce tento případ vyřešit. 
Přihlašte se do Antares, potřebné dokumenty jsou 
již nachystány. Průběžně mě informujte o svém po-
stupu!“

 ▸ Přečtěte SOUBOR@106.

1 hodina

práce v terénu#105
2 hodiny

Zeptat se, jak dlouho se s Higgsem znají…

ArtSale sídlí v nevelké místnosti, ve druhém patře 
nízké kancelářské budovy. V kanceláři sedí za stolem 
starý muž a telefonuje. Když hovor ukončí, představí 
se vám jako Eugene Rivers, prezident ArtSale. Zeptáte 
se ho na to vloupání.

„Málokdy se nám poštěstí nabízet v aukci takhle 
cenné dílo. Takže jsem měl jisté obavy, ale po kon-
zultaci s ostatními jsem uznal, že to pro nás bude 
přínosné a může nám to pomoci zlepšit naši po-
věst. Ale stal se pravý opak.“
„O vloupání se zajímal také profesor Higgs z Virgi-
nia Commonwealth University. Nevíte proč?“

Po chvilce ticha si muž nervózně otře pot z čela.
„Nevím. Volal mi, prý že má pár otázek ohledně vlou-
pání, ale nechtěl to probírat po telefonu. Chtěl se 
setkat osobně. Chtěl jsem se s ním sejít následující 
den, protože jsem měl na programu nějaké schůzky 
a telefonáty. On však naléhal, abychom se sešli co 
nejdříve. Nakonec jsem mu řekl, že bych mohl být
u něj v kanceláři večer po páté hodině, protože 
jsem měl nedaleko nějaké jednání. Řekl, že to ne-
bude problém, protože bude pracovat až do večera. 
Nechtěl se scházet na půdě univerzity, takže jsme si 
domluvili schůzku na parkovišti u supermarketu.“
„A na co se vás ptal?“
„Vůbec nepřišel, čekal jsem asi půl hodiny a potom 
jsem odjel domů.“ 

Policie Richmond#104

„Právě vyslýcháme zaměstnance univerzity,“ vysvět-
luje vyšetřující důstojník, poručík Parkson. „Můžete 
se podívat do složky případu a také na kopie mých 
poznámek, včetně závěrů, ke kterým jsem dospěl.“

Posune k vám složku a řekne „složka,“ poté vytáhne 
svůj zápisník.
„Zatím toho mnoho nemáme, vyšetřování právě za-
čalo,“ řekne. „Látka, která byla použita, napovídá, že 
ho vrah znal, takže musíme hledat někoho, kdo věděl 
o jeho alergiích.“
Parkson otočí na další stránku.

„Z dosavadních výslechů víme, že jeho manželství 
zrovna nefungovalo a že se chtěl nechat rozvést. 
Měl nějakou bokovku, mladou holku… hmm… tady,“ 
a ukáže prstem na svoje poznámky. „Violet Seedová, 
24 let. Pracuje na univerzitě.“ 

Parkson obrátí několik dalších stránek svého notýsku, 
vezme si pero a cosi napíše na kus papíru vloženého 
mezi stránkami.

„Tady je telefon na jeho manželku. Podařilo se nám 
získat několik výpovědí studentů, kteří tvrdili, že 
ho viděli hrát poker v Casinu Royale. Pokud něko-
mu dlužil peníze, tak si nemyslím, že by ho zabíjel, 
spíš by ho zastrašoval, aby z něj ty peníze dostal. 
Možná se něco pokazilo. No, každopádně budu 
zjišťovat…“

2 hodiny
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kampus

Když se David Priest, ředitel společnosti zajišťující bez-
pečnost na univerzitním kampusu, doví, že Higgsova 
smrt byla podezřelá, ihned vám začne připravovat 
všechny záznamy. Priest dříve býval policistou a s jeho 
pomocí jdou věci jako po másle. I přesto vám prohlížení 
záznamů zabere hodiny… 

#111
2 hodiny

 ▸ Přečtěte OSTATNÍ@111A.
 ▸ Přečtěte OSTATNÍ@111B.
 ▸ Přečtěte OSTATNÍ@111C.

Ujistit se, že máte všechny záznamy…

práce v terénu

Pokusit se ho trochu uklidnit a dostat 
z něj více informací…

2 hodiny

Museli jste několikrát předložit svůj odznak, abyste se 
dostali až k šéfovi ochranky v Casinu Royale.

„S tím já nemám nic společnýho!“ řekne vám Paolo 
Luto, když mu sdělíte, že důvodem vaší návštěvy je 
vražda Calvina Higgse.
„To jen, aby bylo jasno.“ 
„Higgs mně visí 15 táců, který prohrál v pokeru. To je 
20 táců i s úrokama. Proč bych ho měl kurva vraždit 

?!“
„To je docela vysoký úrok.“
„Jsou to prachy kasina, takže kasino si určuje pravi-
dla. Pokud chtěl lepší podmínky, tak si mohl půjčit
v bance .“
„Kde jste byl 12. dubna odpoledne?“
„Nakupoval jsem se svojí dcerou. Potřebovala do 
školy nějaký lepidlo, voskovky a podobný kraviny na 
nějakej projekt. Co tak čumíte? To si nemůže člověk
z kasina kupovat voskovky se svojí dcerkou? To jděte 
do prdele .“
„Máte účtenku z toho obchodu? Může vám to někdo 
potvrdit?“
„Účtenku?! Máte na mě něco? Jsem z něčeho obvině-
nej? Buď tenhle pokec skončil, nebo jdu zavolat Car-
losovi, svýmu právníkovi .“

#110

 ▸ Předvést Luta k výslechu – 
 utraťte 1 : #122 – Policie Richmond.

centrálacentrála#109

Po přihlášení do databáze najdete zprávu od Delawa-
ra. FBI v ní potvrzuje, že Higgs žádal o ochranu.

1 hodina

Dne 10. dubna 2019, krátce před půlnocí, 
jsem byl před univerzitou napaden Paolem 
Lutem, šéfem ochranky v Casinu Royale. 
K dalšímu útoku došlo 17. dubna 2019, 
opět kolem půlnoci.
I když je výše popsaný incident osobního 
charakteru, přesto žádám o dočasnou 
ochranu. Pokud možno co nejdříve.
Navíc kvůli svojí spolupráci s FBI jsem 
toto napadení nehlásil policii.

S pozdravem

Calvin Higgs

kampus#108
1 hodina

Profesor Zellinger na vás čeká ve své kanceláři. Je to 
dobře stavěný, elegantní šedesátník. Pokud byste vě-
řili na stereotypy, tak byste řekli, že vypadá přesně 
jako profesor z Cambridge, Oxfordu nebo z nějaké jiné 
prestižní univerzity. 

„Všechny nás to šokovalo,“ povídá. „Calvinova smrt 
je momentálně vlastně jediným tématem hovorů. 
Je těžké se soustředit na výuku, když tu došlo k ně-
čemu takovému .“
„Nevšiml jste si před Higgsovou smrtí nebo po ní 
něčeho podivného? Nechoval se někdo podivně?“

Zellinger se zahleděl z okna a na chvíli se zamyslel.
„Překvapilo mě, že se tady stavovala Barbara.“
„Jak to myslíte?“
„Higgsova manželka se stavovala v laboratoři ten 
den, co jsme ho našli, a něco hledala .“
„Neříkala, co hledá?“
„Prý nějaké papíry, nechtěla mi nic říct. Prohledala 
jeho stůl, nic nevzala a odešla .“
„Pracoval jste s Higgsem v jedné laboratoři, takže 
jste spolu trávili spoustu času.“
„Pracovali jsme pro různé ústavy a dělali na růz-
ných věcech, takže ta laboratoř byla vlastně to je-
diné, co nás spojovalo. Ale vím, kam tím míříte. Ob-
vykle se nikomu nepletu do jeho věcí, ale za těchto 
okolností... “

Zellinger udělá dramatickou pauzu.



DETEKTIV: PŘIROZENÉ PŘÍČINY

centrála

Přihlásíte se do systému Antares a díky přístupovému 
klíči, který vám dal Delaware, se napojíte na policejní 
systém virginské státní policie. Za malý okamžik na-
jdete složku s Langovým případem. 

 ▸ Přečtěte SOUBOR@115.

1 hodina

#115centrála

„Tady jsou všechny záznamy z výslechů studentů 
a zaměstnanců univerzity,“ řekne Parkson a podá 
vám složku plnou papírů. „Můžete využít Herberto-
vu kancelář, má dnes volno, takže nebudete niko-
mu překážet.“

 ▸ Přečtěte SOUBOR@114.

2 hodiny

#114

kampus

„Dobrý den, jak vám mohu pomoci?“ zeptá se la-
borantka pracující v univerzitní laboratoři v sekci 
anatomických materiálů. 

Tady uchovávají všechny vzorky. Ukážete jí odznak 
a vysvětlíte jí, že vás zajímají jakékoli informace týkají-
cí se vzorku ruky z této laboratoře, a podáte jí papírek
s identifi kačním číslem.

„Pojďte za mnou, prosím,“ odpoví poté, co si přečte 
číslo.

Přijdete k jejímu stolu a ona začne vyhledávat v da-
tabázi.

„Tady to máme, Travis Hoyte,“ říká a ukazuje prs-
tem na obrazovku, „místní bezdomovec, žádní pří-
buzní. Jeho orgány byly darovány na výzkum hned 
po jeho smrti, 22. března 2019, a biologický institut 
je odkoupil o pár dní později.“
„Vedete nějaké záznamy o využití darovaných or-
gánů?“
„Samozřejmě, chvíli vydržte…“ dodá, „nezlobte se, 
systém je pomalejší… a už to mám, hned vám to 
vytisknu.“

Podá vám zprávu a zeptá se, jestli nepotřebujete ještě 
něco. Položíte jí pár dalších otázek a zjistíte, že získat 
informace z této sekce je velmi snadné. 

#113
2 hodiny

 ▸ Přečtěte SOUBOR@113.

Prohledat registr dárců a zjistit, 
kdo s orgány pracoval…

Policie Richmond

Poté, co asi dvaceti lidem z DHL vysvětlíte, že vyšetřu-
jete vraždu a že balíček, který doručili, může být důle-
žitý pro její vyšetření, se vám podaří zjistit, kdo balíček 
doručoval, a navíc vám předají i potvrzení o doručení.

CELKOVÁ HMOTNOST: 0.2 kg

ADRESÁT: Calvin Higgs, Biologický ústav

ODESÍLATEL: EpixTouch

DALŠÍ POZNÁMKY: Křehké

11 dubna 2019, 11:50

12 dubna 2019, 14:27

 ▸ Získat povolení k prohlídce EpixTouch –  
utraťte 2 : #120 – Policie Richmond.

#112
3 hodiny

DEN ODESLÁNÍ:
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text text text text text text text text text

kampus

0 hodin

Vykouknete z okna. Na trávníku polehávají studenti 
s očima zabořenýma do telefonů. Okolo rostou květi-
ny, překrásná scenérie.

„Uklízel tu někdo poté, co byl Higgs nalezen?“ ze-
ptáte se a prstem načrtnete kružnici, abyste jasně 
naznačili, že se ptáte na celou místnost.
„Já jsem… hmm… nejprve jsem si myslela, že profe-
sor prostě omdlel a že to není nic vážného. A muse-
la jsem uklízet, protože mě kontrolují. Není snadné 
získat tuhle práci. Napřed říkali, že to byl infarkt, 
co způsobil smrt… a teď říkají, že to byla vražda 
a že jsem tady neměla na nic sahat… ale jak jsem 
to mohla vědět?“ Vypadá, že má strach, že jí vyna-
dáte, ale ujistíte ji, že to opravdu nemohla vědět.

Bohužel vám dochází, že tady ztrácíte drahocenný čas. 
Jste tu dva dny po činu, takže tu toho moc nezbylo. Na 
stolech je několik skvrn od kávy, ale je patrné, že už je 
někdo čistil. Odpadkový koš je vysypaný. Klávesnice je 
beze stop. Pokud tady byly nějaké stopy, tak už jsou 
setřeny společně s prachem.

#119

 ▸ Podívat se na záznamy bezpečnostních 
kamer: #111 – Kampus.

 ▸ Promluvit si s profesorem Zellingerem 
o Higgsových posledních dnech: 
#108 – Kampus.

 ▸ Jít do Higgsovy kanceláře a promluvit si 
s jeho asistentkou: #124 – Kampus.

Pokračovat v hledání stop…

Policie Richmond

V policejním archivu požádáte jednoho ze zaměstnan-
ců o pomoc při hledání konkrétní složky. Ukážete mu 
své průkazy a vysvětlíte mu, že spolupracujete s Lan-
gem na jeho případu. Muž přikývne a řekne vám, ať 
chvíli počkáte, než vám složku vyhledá. 

#118
2 hodiny

 ▸ Přečtěte SOUBOR@118.

práce v terénu

Zeptat se na Higgsovu alergii…

2 hodiny

„Tudy, prosím,“ řekne Richardson, když vás přivítá 
ve vstupu do sídla fi rmy EpixTouch. Sídlo je moderní 
a má čtyři patra. Richardson vás zavede do kavárny 
pro zaměstnance a hosty. Je elegantně oblečen a na 
levé ruce má hodinky.
„V jakém vztahu k vám byl Calvin Higgs?“ jdete rov-
nou na věc. 
„Potkali jsme se asi před rokem na golfu .“
„Prováděl pro vás nebo pro EpixTouch Higgs nějaký 
výzkum?“
„Ne .“
„Víte, na jakém projektu pracoval na univerzitě?“
„Ne, o to jsem se nikdy nezajímal .“
„Dvanáct hodin před smrtí vám čtyřikrát telefono-
val. Přitom málokdy někomu volával takhle často.“
„Plánovali jsme na víkend golfový zápas a jeho žena 
nechtěla, protože měla naplánovaný romantický ví-
kend pro dva .“

Richardson vám nepokrytě lhal, celá tato konverzace 
byla k ničemu.

#117

 ▸ Získat příkaz k prohlídce kanceláří EpixTouch 
a na 24 hodin zadržet Richardsona –  

 utraťte 2 : #120 – Policie Richmond.

Laboratoř#116

„Nasdílím vám svoji obrazovku, vidíte ji?“ zeptá se 
Philip Born z laboratoří Antares.
„Ano, vidíme.“
„Tak pojďme na to. Zaprvé někdo vymazal historii 
prohlížeče. Samozřejmě to neudělal správně, takže 
si tu historii obnovíme. Higgs nejčastěji navštěvo-
val stránky projektu, na kterém spolupracoval s FBI. 
Poslední úspěšné přihlášení proběhlo 12. dubna
ve 3.32 PM, pracoval asi dvě hodiny a v 5.20 PM 
ho systém automaticky odhlásil, z důvodu nečin-
nosti. Ale podívejme se, v 6.02 PM někdo otevřel 
nový panel a následovala dvě neúspěšná přihlá-
šení a poté ještě jedno v 6.08 PM, po třetím pokusu 
se účet zablokoval a někomu v FBI bylo odesláno 
automatické upozornění na neplatné přihláše-
ní. Hovořil jsem s Robertem Millerem, jenž byl 
příjemcem toho upozornění. Pak tu máme ještě 
něco. Higgs trávil spoustu času na serverech vir-
ginské státní policie. Věnoval se případu 190511/
VA/031. Hlavním vyšetřovatelem případu je dů-
stojník Lang. Volal jsem tam a prý jim pomáhal
s něčím, co se týká otisků prstů. Něco na tom ne-
hraje, ale Lang to nechtěl řešit po telefonu. Možná 
byste za ním měli zajet a promluvit si s ním osobně.“

 ▸ Zjistit od FBI, na čem Higgs pracoval − 
utraťte 1 : #106 – Centrála. 

 ▸ Jet za Langem a probrat s ním případ 
190511/VA/031: #123 – Policie Richmond.

 ▸ Zjistit detaily o případu 190511/VA/031 
v Antares: #115 – Centrála.  

2 hodiny
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Policie Richmond#123
2 hodiny

„Děkujeme, že jste si na nás udělal chvíli čas,“ po-
zdravíte Langa.
„To nestojí za řeč,“ odpoví a ukáže vám na židle. 
Zapálí si cigaretu a usadí se ke stolu.
„Týká se to Higgse. Vy jste na něčem spolupraco-
vali?“
„Je to tak, na univerzitě se věnoval daktyloskopii. 
Byl tady minulý týden. Měl s sebou ruku v termoizo-
lačním boxu. Ruku získala univerzita od jakéhosi 
dárce. Higgs zkoumal otisky prstů z této ruky 
a zjistil, že se shodují se záznamem v databázi FBI. 
Záznam se týkal případu, na kterém jsem pracoval. 
Šlo o vloupání.“
„Byla v systému nějaká chyba?“
„Ano. Higgs mě požádal, abych sejmul otisky z té 
ruky a porovnal je s otisky vedenými u toho přípa-
du. Nemohl totiž pokračovat ve výzkumu, pokud by 
ta ruka patřila osobě podezřelé ze spáchání trest-
ného činu.“

Policie Richmond#122
2 hodiny

„Řekněte mi, kurva, z čeho jsem obviněnej!? Napa-
dení? Tak to asi dostanu pokutu, že?” Rozzuřený 
Luto se usadí do výslechové místnosti.
„O čem jste se bavil s Higgsem?“
„Nasliboval nám hromadu hovadin! Růžovýho jed-
norožce, novej iPhone, masáž nohou… “

Přerušíte ho. 
„Luto, prostě nám řekněte, co potřebujeme vědět,
a můžete jít domů. Ještě chvíli s námi mluvte takhle,
a necháme vás tu následujících 24 hodin. Stojí vám 
to za to?“
„S jeho smrtí nemám nic společnýho. Zmlátil jsem 
ho a řekl jsem mu, že má sedm dní na vrácení 
peněz, to je všechno .“
„To je všechno?“

Luto se zhluboka nadechne.
„Zavolal druhej den večer, že prachy sežene a ať  mu 
pořád nevolám. Když jsem se ho ptal, kde je vezme, 
tak tvrdil, že pracuje pro jakousi fi rmu .“
„Co jste mu na to řekl?“
„Řekl jsem mu, že když ty prachy nepřinese, tak mu 
uříznu prst a přidám dalších pět táců k dluhu. To ho 
vyděsilo, ale říkal, že ty prachy sežene, protože má 
ještě záložní plán. Prej měl něco na jednoho profeso-
ra na univerzitě, takže by si kdyžtak půjčil prachy vod 
něj. Už můžu jít domů ?“
„Můžete.“

práce v terénu #121
2 hodiny

„Dobrý den, pojďme do zasedačky,“ řekne paní 
Higg sová, elegantní, asi třicetiletá manželka pro-
fesora Higgse. Sešli jste se s ní v advokátní kance-
láři, v níž pracuje.
„Jak dlouho tady pracujete?“ zeptáte se poté, co se 
posadíte ke stolu.
„Čtyři roky,“ odpoví. „Jak vám mohu pomoci? Už 
jsem vypovídala na policii .“
„Případ převzala FBI. Možná byste chtěla ke své dří-
vější výpovědi něco doplnit? Pokud je něco, co jste 
zapomněla zmínit, tak teď je ten pravý okamžik to 
napravit.“
„Prosím vás, nechte si ty řeči. Tady jsme v advokátní 
kanceláři, takže je to to poslední místo, kde byste 
mohli někoho obviňovat.“ Zapálí si cigaretu. „Jak už 
jsem vypověděla, Calvin se zadlužil v Casinu Royale. 
Dva dny před smrtí přišel domů pozdě v noci, celý 
zmlácený. Nechtěl se o tom bavit, ale bylo jasné, 
že ho takhle zřídili vymahači. Běžte si promluvit
s nimi, ať vám poví, co jim nasliboval a kde chtěl 
vzít peníze. Můžete si být jistí, že ode mě ne. Možná 
mohl prosit o pomoc u profesora Zellingera, jeho 
rodina je zámožná .“
„V jakém stavu bylo vaše manželství?“
„Prosím o další otázku .“
„Přestaňte si z nás dělat legraci.“

Policie Richmond#120
2 hodiny

„Můj klient bude spolupracovat, pouze pokud bude 
jeho svědectví použito pouze k vyšetření vraždy,“ 
sdělí vám Richardsonův právník. Richardson sedí 
a tupě hledí do zdi za vašimi zády. Kývnete hlavou, 
aby začal mluvit. „EpixTouch se zabývá vývojem 
dotykových obrazovek. Profesor Higgs pracoval 
jako poradce při vývoji. Spolupráce trvala pouze 
pár měsíců.“
„Jak to souvisí s tímto případem?“ zeptáte se.
„Tentokrát kontaktoval pan Higgs nás. 10. dubna 
nám zavolal a nabídl nám spolupráci při testová-
ní vládou vyvíjené technologie, ke které měl podle 
svých slov přístup.“
„Rád bych zdůraznil,“ skočí do mu do řeči jeho 
právník, „že to byl pan Higgs, kdo kontaktoval zá-
stupce společnosti EpixTouch, a že tedy nabídka 
spolupráce vzešla čistě z jeho iniciativy.“
„Volal pozdě večer a svoji nabídku podmiňoval 
rychlou platbou na jeho účet,“ pokračuje Richard-
son.
„Můj klient,“ přeruší jej znovu právník, „nemohl 
v té době vědět, jestli má profesor Higgs povolení 
provádět tyto testy.“



DETEKTIV: PŘIROZENÉ PŘÍČINY

kampus#124
1 hodina

„Posledních pár dnů bylo hrozných,“ řekne vám 
Joan Silverová, Higgsova asistentka, se slzami 
v očích. „Napřed to napadení, které nechtěl nahlá-
sit policii, i když jsem ho o to několikrát prosila. 
To museli být ti vymahači z Casina Royale. A teď 
je mrtvý!“
„Můžeme se podívat na jeho diář?“
„Samozřejmě, tady je.“

Prolistujete posledních pár stránek. Nejprve si po-
všimnete schůzky z 11. dubna – Lang, Policie Richmond, 
9 AM – a tří schůzek z dubna nadepsaných: R., Coffee 
Heaven, všechny tři naplánované na dvě hodiny.

„Co jsou zač tyhle schůzky?“ ukážete je prstem asis-
tentce. „S kým se sešel, kdo je R.?“
„To vůbec nevím.“
„Slečno Silverová, my tady vyšetřujeme zločin.“

Na chvíli se zamyslí.
„EpixTouch. V den, kdy zemřel, mu od nich přišel 
balíček.“
„Co bylo uvnitř?“
„Já ho neotevírala, byla to bublinková obálka. Bylo 
tam něco velikosti mobilního telefonu, ale mno-
hem lehčího.“

 ▸ Navštívit Casino Royale: 
#110 – Práce v terénu.

 ▸ Navštívit EpixTouch: #117 – Práce v terénu.


