DETEKTIV: PŘIROZENÉ PŘÍČINY

#101B
„Včelí jed je vysoce toxický,“ vysvětluje vám Jefferson. „Představuje ohrožení i pro lidi, kteří nejsou
alergičtí. Je to silný alergen, který lze uchovávat
v krystalické formě a je rozpustný ve vodě. Obsahuje histamin, dopamin, melitin...”
Jefferson vyjmenuje ještě několik dalších látek, ale už
ho nevnímáte. Zapamatujete si dva důležité poznatky,
lze jej uchovávat a rozpouští se vodě.
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#105B

#104B

„Jak dlouho se znáte s panem Higgsem?“
„Nikdy předtím jsem s ním nemluvil. Jeho telefonát
byl náš první kontakt. Znám profesora Zellingera
z jeho oddělení. Je aktivním členem a skutečným
odborníkem.“

Telefon na stole zazvoní. Parkson jej ihned zvedne
a zamumlá do něj svoje jméno. S člověkem na druhém
konci si vymění pár jednoslabičných slov a asi po minutě hovor ukončí. Poté se s nepřítomným výrazem ve
tváři poškrábe ve vousech.
„Kde jsem to… á, už vím. Budu zjišťovat, kam vede
ta stopa z Casina. Vím, že Higgs pomáhal Langovi
s otisky prstů při té vloupačce do galerie. Možná to
naštvalo někoho z té skupiny a rozhodl se ho umlčet a ukončit tím vyšetřování. Zní to jako zápletka
špatné detektivky, ale nic jiného už mě nenapadá.
Kdo by, sakra, používal včelí jed?“

▸ Kontaktovat Higgsovu manželku:
#121 – Práce v terénu.
▸ Získat přístup do Parksonových poznámek
při vyslýchání zaměstnanců univerzity:
#114 – Policie Richmond.
▸ Získat složku k případu vloupání:
#118 – Policie Richmond.

#107B
Dívka stále hledí na svůj šálek kávy a váhá.
„Slečno Seedová, Calvin byl zavražděn. Chladnokrevně. Pomozte nám, prosím, najít toho, kdo to
udělal.“
„Calvin mi volal před pár dny, kolem půlnoci. Lidi
z Casina po něm chtěli peníze, které jim dlužil.
Zmlátili ho, byl vystrašený a říkal, že každopádně
potřebuje sehnat 20 000 $.“
„Jak je chtěl sehnat?“
Seedová nic neříká.
„Je mrtvý, Violet. Už ho nemusíte chránit. Jediné, co
pro něj můžete udělat, je to, že nám pomůžete odhalit jeho vraha.“
„Znal se s tím agentem, Richardsonem

.“

„Agentem?“
„Je to bývalý agent, teď pracuje pro jakousi počítačovou firmu. Calvin říkal, že na něj zkusí zatlačit
.“
„V jakém směru?“
„Nevím, opravdu nevím

.“

Seedová se rozpláče. Víc toho z ní už nedostanete, je
na pokraji nervového zhroucení.
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#109B

#108B

Podařilo se vám najít odpověď na Higgsovu žádost.
Byla odeslána 13. dubna.
Odpověď na vaši žádost o ochranu z 11. dubna

2019.

byla zamítnuta. Náš úřad nemá
Bohužel vám musíme oznámit, že vaše žádost
covníků v osobních případech.
povinnost starat se o ochranu svých spolupra
policii a vzneste obvinění.
Pokud se cítíte ohrožen, kontaktujte státní
S pozdravem
Paul Donner

„Calvin byl zapleten v nějakém podezřelém obchodu s EpixTouch. Několikrát jsem ho viděl na univerzitě s podivně vypadajícím chlápkem. Prošedivělé
vlasy, ke čtyřicítce, dobře oblékaný. Byli spolu v laboratoři, a vždy když jsem přišel, tak odešli pryč.”
„O jaký obchod mohlo jít?“
„Nejsem sice žádná drbna, ale chápu, že jde o vážnou situaci. Higgs jim prodával nějaká data. Jednou se v žertu zmínil, že jejich akcie stoupnou na
ceně a že on jim s růstem pomůže. Jistě chápete, že
.“
to byla dosti trapná situace
„Něco dalšího?“
„Ten osudný den přivezl kurýr Calvinovi nějaký ba.“
líček
„Od koho byl?“
„To mohu pouze odhadovat, v rukách jsem ho
neměl.“
„A co odhadujete?“
„Že byl od EpixTouch

.“

▸ Zjistit v Antares informace o EpixTouch:
OSTATNÍ@108.
▸ Zjistit více o Higgsově balíčku:
#112 – Policie Richmond.

#111B

#110B

„Skvělá práce!“ řeknete. „Děkujeme za spolupráci.“
„To nestojí za řeč!“ odpoví, ale tváří se trochu vyhýbavě.
„Je to všechno?“ zeptáte se důrazně.
„Ano

.“

Vrhnete na něj tichý a vyzývavý pohled. Po chvíli Priest
vyhrkne.
„Byly tu ještě další záznamy

.“

„Byly?“
„Seed je smazal.“
„Seed?“
„Údržbář. Pohádal se s Higgsem. Na záznamu ze dne
před vraždou bylo vidět, jak ho bije a jak ho strčí na
zeď. Když bylo objeveno Higgsovo tělo, tak se Seed
.“
vyděsil. Přišel sem a smazal záznam z archivu
„Jak se sem dostal? Proč jste nám to neřekl hned?“

„Uklidněte se, nikdo vás z ničeho neobviňuje. Vaše
telefonní číslo bylo v Higgsově telefonu v seznamu
hovorů, tak jsme si s vámi chtěli promluvit. Jen si
povídáme.“
Luto se zhluboka nadechne a podívá se na vás.
„Ten chlap byl normální hráč, prohrál tady hromadu prachů. Ale neplatil svoje dluhy, takže jsem
dostal za úkol ho trochu polekat. Párkrát jsem ho
praštil pod žebra a dal mu týden na zaplacení. To
je všechno, takových jako on máme desítky. Občas
ani nevím, jestli pracuju jako ochranka nebo jako
vymahač.“ Luto si zapálí cigaretu. „Říkám vám, že
.“
já to nebyl. Přísahal, že ty prachy sežene
„Jak?“
„Říkal, že má dvě možnosti a jedna z nich určitě
klapne. Jakejsi Richardson a ještě nějakej boháč.
Bylo mu špatně rozumět, protože začal plivat krev.
Měl jsem ji i na botách. Dal jsem mu týden na zís.“
kání peněz a nechal jsem ho na parkovišti

„Je to hlavní údržbář, má klíče ke všem dveřím ve
všech budovách. Ale nemyslím si, že by měl něco
společného s tím, co se stalo Higgsovi. Šlo o to, že
něco bylo mezi Higgsem a Seedovou dcerou. Takže
mu chtěl dát jasně najevo, že si nepřeje, aby se že.“
natý chlap motal kolem jeho dcery

▸ Do zásoby žetonů přidejte 1

.
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#113B
Požádáte ji, aby prověřila, kdo se vzorky za posledních
pár týdnů pracoval. Po krátkém přemýšlení vám vyhoví, takže si jen počkáte, až systém zobrazí požadovanou informaci, kterou si necháte vytisknout.
Po pár minutách objevíte něco zajímavého: Profesor
Zellinger pracoval v pátek, 29. března v 5.00 PM, s orgány Travise Hoyta.

▸ Přečtěte SOUBOR@113B.
▸ Do zásoby žetonů přidejte 1

.
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#117B
Vstanete od stolu a namísto rozloučení položíte ještě
jednu otázku.
„Říkal jste, že jste s Higgsem hrávali golf?“
.“

„Ano

„Higgs byl velmi alergický na travní pyl. Nevadilo
mu to při hře?“
„Noo… ne, nevšiml jsem si. Možná si před hrou bral
.“
nějaké prášky
„Ano, asi máte pravdu. Ještě se vám ozveme, díky
za pomoc,“ řeknete a odejdete.
Bingo! Richardson neví nic o Higgsových alergiích. Sice
se to pokoušel skrývat, ale asi sám dobře věděl, že
jeho pohádkám o golfu nikdo nemůže věřit.

▸ Do zásoby žetonů přidejte 1

.

#119B
Posadíte se za Higgsův stůl, pozotvíráte všechny šuplíky
a doufáte, že najdete nějakou stopu.
„Kde je jeho hrnek?“ zeptáte se a ukazujete na stopy
od kávy na stole.
„Nejspíš ve dřezu,“ řekne uklízečka a jde k lince. „To
je divné, je pryč. Vzpomínám si, že pil kafe z jediného
hrnku, bylo na něm napsáno: ‚Keep Calm and Build
Shelter‘. Asi se mu rozbil.“
„A co odpadkový koš? Byl prázdný? Vynášela jste odpadky?“
„Samozřejmě, že vynášela!“ odpoví dotčeně, ale je
vidět, že si uvědomuje, že ji nehodláte urážet. „Vzpomínám si, že v koši bylo spoustu kapesníků a roztrhaný papír.“
Otočíte se na židli a podíváte se do počítače.
„Tady jste taky uklízela?“ zeptáte se a ukazujete na
klávesnici.
„Samozřejmě, že ne!“ řekne hořce.
Podíváte se na ni podezíravým pohledem.
„Proboha! Přísahám, že jsem se té klávesnice ani nedotkla!“
Divné. Možná někdo používal počítač a potom setřel otisky z klávesnice?
„A co okno?“
„Pan Higgs nám v tomto období zakazoval okno
otevírat. Kvůli pylu a včelám… Byl silně alergický na
žihadla. Ale... Vzpomínám si, že tehdy bylo otevřené
a zavírala jsem ho až po odjezdu záchranky.“

▸ Nechat prozkoumat počítač techniky
v laboratoři: #116 – Laboratoř.
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#121B
„12. dubna jsem pracovala až do noci, můžete se
podívat na záznamy bezpečnostních kamer, pokud
potřebujete důkaz. Se smrtí mého muže nemám nic
společného. To se spíš běžte poptat těch gaunerů
v Casinu Royale. Tím bych náš rozhovor ukončila
.“

#120B
Richardson pokračuje. „Jeho nabídku jsme si interně zhodnotili, požádali o uvolnění požadované sumy
a připravili prototyp k testování. Druhý den bylo vše
schváleno a Higgsovi jsme odeslali prototyp.“
„Můj klient v té době nevěděl, že pan Higgs je ve
finanční tísni a že nemá povoleno umožnit přístup
k prováděnému výzkumu. Jeho nabídka byla přijata v dobré víře.“
Spolupráce mezi Higgsem a EpixTouch jistě přitáhne
pozornost FBI, ale je vám jasné, že Richardson a EpixTouch by Higgsovou smrtí nic nezísklali. Naopak, Higgs
byl jejich bránou k vládnímu výzkumu, která se s jeho
smrtí uzavřela.

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

#123B
„A co jste zjistil?“
„Nic, neměl jsem čas se tomu věnovat a potom...“
podívá se do záznamníku, „12. dubna mi volal a řekl,
že došlo k chybě na jeho straně a že je všechno v pořádku. Omluvil se za nedopatření a slíbil, že mi přinese jako omluvu karton piv. Bohužel, následující
den jsem obdržel zprávu o jeho smrti.“

▸ Prověřit Langův případ v archivu:
#118 – Policie Richmond.
▸ Prozkoumat podezřelý vzorek na univerzitě:
#113 – Kampus.
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