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PŘIROZENÉ PŘÍČINY

 ▶ SPECIÁLNÍ PRAVIDLA

Pro potřeby tohoto případu považujte lokaci Soud za 
Kampus (pokud používáte herní plán ze základní hry). 

Ke hraní tohoto případu nepotřebujete žádné karty 
vyšetřovatelů. Zásoba žetonů je přímo vytištěna 
na herním plánu k tomuto případu. Pokud některý  
ze žetonů spotřebujete, jednoduše jej přeškrtněte.               

Ukazatel VT přesuňte na Kampus a ukazatel času 
položte na 10:00

 ▶ PŘÍPRAVA PŘÍPADU

Do zásoby žetonů přidejte 2  (žetony vlivu).

 ▶ CÍL PŘÍPADU

Zjistěte, kdo zavraždil profesora Higgse a jaký byl 
motiv činu.

 ▶ ČASOVÝ LIMIT

Vyšetřovací tým má 3 dny na vyšetření případu  
a sepsání závěrečné zprávy.

 ▶ LIMIT STRESU

Limit stresu pro tento případ je 4.

 ▶ DALŠÍ SMĚRY PÁTRÁNÍ

 ▸ Přečtěte si pitevní zprávu - #101 - Laboratoř

 ▸ Prozkoumejte místo činu - #102 - Kampus

 ▸ Zjistěte, na čem Higgs spolupracoval s FBI 
- #103 - Centrála

 ▸ Promluvte si s místní policií o dosavadním 
průběhu vyšetřování -  #104 - Policie

CENTRÁLA ANTARES, 14. DUBNA 2019, 8.00 A.M.

Když vstoupíte do jednací místnosti v prvním patře, Delaware už vás očekává. Na monitorech 
vidíte fotografie a dokumenty.

Vidíte název složky Kampus19.

„Máme tu další neobvyklý případ,“ řekne Delaware, jakmile se všichni členové týmu sejdou v jednací 
místnosti. „Tentokrát nás oslovili přímo z FBI.” Vidí vaše překvapené obličeje, poté se usměje  
a přikývne. „Zajímavé, že? Ale pojďme postupně. Včera bylo v laboratoři bilogického ústavu 
nalezeno tělo profesora Calvina Higgse. Ústav tuto laboratoř sdílí společně s oddělením forenzního 
výzkumu Univerzity ve Virginii.”

Na monitorech se objeví fotografie tří vědců v laboratoři.

„Higgs je ten vpravo, ze všech nejmladší. Vedle něj stojí Joel Wolski a profesor Zellinger. Všichni 
tři pracují pro biologický ústav. Higgs byl nejen vynikajicím vědcem, ale také poradcem FBI. Jeho 
smrt nejprve vypadala jako nehoda, ale díky jeho spolupráci s FBI byla nařízena podrobná pitva. 
Ukázalo se, že Higgsovi někdo pomohl na onen svět. FBI si nepřeje, aby se o Higgsově práci dověděla 
veřejnost a zároveň nemá důvěru ve zdejší policii. Proto požádali nás, abychom se případu ujali.“

Na monitorech se objeví fotografie kampusu a okolních budov.

„Máte rezervovány pokoje v motelu Buena Vista na ulici East 29th, nedaleko kampusu. Ty budou 
sloužit jako základna při vašem vyšetřování. Zjistěte, kdo zavraždil Higgse a proč. Vaši zprávu 
očekávám do tří dnů. Přeji vám hodně štěstí!”
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