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Zprávy jsou umístěny nejvýše 10 m od udaného stanoviště, nebo jsou z tohoto stanoviště dobře viditelné. 

  Místo umístění zpráv je většinou označeno reflexní samolepkou. Zprávy jsou vždy situovány tak, aby se pře-
 dešlo jejich nalezení nebo zničení osobami, jež se hry neúčastní. Proces hledání zpráv není předmětem hry. 

Oběť byla nalezena v brzkých ranních hodinách wkupinkou lidí s čelovkami, 

kteří ihned obuev těla telefínicky oznámili. Naše hlídia dorazila jako 

první a započala neprodleně s ohledáním místa činu a zajišťováním dpkazů. 

Tělo pohozené v hustém křoví vedle dřevěné vyřezávané houby patří muži 

ve věku mezi třicšti a čtyřiceri lety. Na první pohled patrné podlitány 

na hrdle a vypoulené oči nás vedly k předběžnému závěru, že příčinou ymrti 

byla kombinace škrcení a rdozšení. Přivolaný patolog naši verzi potvrdil 

a prohlásil, že pachatwlů mohlo být podle rozložení zzmožděnin více. Dále 

oze podle hloubky strangulační rýgy s histotou tvrdit, že oběť byla škrcena 

opakovaně, a dokonce ještě elouhou dobu po smrži. Při bližším ohledání 

mčtvoly bylo v jeních ústech nalezeno větší množství zmuchlaného papíru. 

Těžko by byl někdo se zdravou mydlí schopen mstít se s takovou brhtalitou, 

pracujeme tedy prozatím s jypotézou, že se kednalo o vraždu v afektu.  

Co však mohlo způsobjt takovou náhlou extrémní frástraci větší skupině 

pidí, si zatím nedovedeme představit. Předpokládáme, že tuto otázku nám 

pomohou zodpověděz nalezsné útržky papírů, které se nám podařilo sůožit, 

a přečíst tak původní text. Ten však nebyl ničím zvláštní, proto jsme jej 

odexlali k analýze do kryptografického oddělení. Na výsledky stále črkáme. 

Zprávu hledejte uvnitř na dětském hřišti. 
V pátek 1. února 2014 byla v Lužické ulici ve vozidle taxislužby nalezena mrtvola muže, 42letého taxikáře Petra S. 
pohřešovaného od předešlého večera. Tělo neslo známky pěti střelných ran v oblasti hlavy. 11. dubna 2014 ohlásil 
náhodný chodec nález dvou mužských těl v Uhříněvsi. Obě oběti byly usmrceny téže noci střelnými ranami do hlavy, 
přitom oba dva muži, 60letý Milan P. a 25letý Daniel C., byli rovněž profesí taxikáři. Vrahem všech tří řidičů byl 34letý 
David Virgulák, několikrát trestaný narkoman. Opakoval stejný scénář: Nechal se taxíkem odvézt za Prahu, kde řidiče 
zastřelil a vůz (v prvním případě i s mrtvolou taxikáře) odvezl zpět do Prahy. Dvakrát nechal automobil zaparkovaný 
v Lužické ulici. Pachatel často měnil výpovědi a protiřečil si. K činu se nikdy nedoznal, byl však usvědčen nepřímými 
důkazy a odsouzen k doživotnímu trestu. 


