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PRZEDMIEŚCIA 

 ▶ PRZYGOTOWANIE SPRAWY

Przesuń znacznik czasu na godzinę 9:00.

Dodaj 3  do Puli żetonów.

 ▶ CEL SPRAWY

Ustal, kto zamordował kobietę i jaki był motyw zbrodni. 
Sprawdź, czy miało to coś wspólnego z pożarem sprzed lat.

 ▶ LIMIT CZASU

Na rozwiązanie sprawy i przygotowanie wstępnego 
raportu masz trzy pełne Dni.

 ▶ LIMIT STRESU

Limit Stresu dla tej sprawy wynosi 3.

 ▶ DALSZE TROPY

 ▸ Przesłuchanie Johna Smitty’ego - 
#601 – Teren

 ▸ Oględziny miejsca zbrodni - 
#602 – Teren

 ▸ Protokół z sekcji zwłok ofiary 
morderstwa - #603 – Sąd

 ▸ Raport techników z miejsca 
zbrodni - #604 – Laboratorium

SIEDZIBA GŁÓWNA ANTARES, ODDZIAŁ OHIO, 13.02.2019 R., GODZ. 8:00

W przestronnej sali konferencyjnej jedną ze ścian zajmuje wielki ekran. Wyświetla właśnie obraz 
z podobnego, oddalonego o prawie 500 mil, pomieszczenia, tworząc wrażenie jakbyśmy patrzyli 
w wielkie lustro. Na końcu stołu widać sylwetkę siwiejącego, pomarszczonego mężczyzny, 
siedzącego na wózku inwalidzkim. Od kwadransa omawia on bieżące sprawy z szefami 
poszczególnych działów, aż w końcu zwraca się do was.

- Na zakończenie chciałbym powitać oddział z Cleveland, który niedawno zaczął reprezentować 
interesy Agencji na Środkowym Zachodzie. W te zimne dni czekają na was jeszcze ciepłe zwłoki, 
także nie zajmuję wam więcej czasu i przekazuję głos dyrektor Rowland - dodał z uśmiechem.

- Dziękuję dyrektorze Delaware - uśmiechając się, odpowiada Olivia Rowland, twoja 
bezpośrednia przełożona. - Wczoraj wieczorem, na lokalnym posterunku, odebraliśmy 
telefoniczne zgłoszenie o śmierci młodej kobiety. Zgłaszający, John Smitty, twierdził, że 
w domu przy Dawnview 602 widział zwłoki. Przez szeroko otwarte drzwi zobaczył ciało. 
Zadzwonił wtedy pod 911. Nasi koledzy z policji udali się na miejsce i potwierdzili zgłoszenie. 
Zabezpieczyli teren, od rana pracują tam technicy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta 
została zastrzelona z broni palnej. 

Przekazano mi, że z tym miejscem była już parę lat temu powiązana inna sprawa. Chodziło o pożar, 
śmierć małżeństwa oraz zaginięcie ich córki. Było nawet o tym przez moment głośno w mediach, ale 
potem wszystko ucichło i rozeszło się po kościach. Ze względu na ten zbieg okoliczności, o pomoc 
w sprawie została poproszona Agencja Antares. Być może zabójstwo łączy się z pożarem oraz 
zaginięciem dziewczyny. Zespół śledczych proszę o przygotowanie raportu w ciągu dwóch dni.
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