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Fyzické důkazy se nemohou mýlit, nemohou křivě přísahat, 
nemohou být zcela nepřítomné. Snížit jejich hodnotu může jen 
lidská neschopnost je najít, prozkoumat a pochopit.

Paul L. Kirk,  
Vyšetřování zločinu: Fyzické důkazy a policejní laboratoř
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„Nejhorší, jaké jsem kdy viděl,“ zašeptal.
Amélie Sachsová poslouchala mladíkova slova a říkala si, že 

vyznívají poněkud absurdně, jelikož tomuhle klukovi nemohlo 
být víc než pětadvacet. Kolik míst činu asi v životě ohledal?

Zároveň si však všimla, že se v jeho kulaté pohledné tváři 
zračí opravdové znepokojení. Byl ostříhaný na ježka, takže pů-
sobil dojmem vojáka, a rozhodně nevypadal jako člověk, který se 
nechá snadno vyvést z míry.

Tam dole muselo být něco mimořádně drastického. „Tam 
dole“ znamenalo v hlubinách podzemní garáže, před níž právě 
stáli a kterou ohraničovala třepetající se žlutá páska. Dnes brzy 
ráno byla „tam dole“ zavražděna žena.

Amélie Sachsová se oblékala do výstroje na shromaždišti před 
fádním obytným domem stojícím ve stejně neosobité manhattan-
ské čtvrti, totiž na východní Šestadvacáté ulici. Zdejší zástav-
bu tvořily nízké obytné budovy z padesátých a šedesátých let, 
několik samostatných domů z hnědého pískovce a také restau-
race, které před dvaceti lety vznikly jako italské, ale postupně 
začaly nabízet blízkovýchodní kuchyni. Zeleň tu byla zastoupená  
neduživými stromky, živořícími trávníky a drobnými keři v ob-
rovských betonových květináčích.
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Sachsová roztrhla igelitový sáček obsahující jednorázové 
oble čení ohledávače: bílou tyvekovou kombinézu, vysoké boty, 
čapku a nitrilové rukavice s manžetami.

„Budete potřebovat i pětadevadesátku,“ řekl jí mladý poli
cista. Jmenoval se Marko – možná to bylo křestní jméno, možná 
příjmení. Sachsová se to neobtěžovala zjišťovat.

„Chemický problém? Biologický?“ Kývla směrem ke garáži.
„Pětadevadesátka“ byl speciální respirátor N95, který doká-

zal odfiltrovat spoustu ošklivého svinstva, na něž člověk někdy 
na místech činu narazí. Nebezpečných a jedovatých látek.

„Prostě ho budete potřebovat.“
Sachsová neměla respirátory ráda a obvykle nosila jen oby-

čejnou chirurgickou roušku. Pokud jí však Marko řekl, že je 
uvnitř nějaký problém, dala na jeho radu.

Nejhorší, jaké jsem kdy viděl…
Dál si nasazovala ochranné vybavení. Trpěla klaustrofobií 

a protivilo se jí, že ohledávači musí chodit navlečení jako kojen-
ci v zavinovačce, ale několik ochranných vrstev bylo nezbytných 
nejen proto, aby je chránilo před nebezpečnými látkami na místě 
činu, ale především proto, aby chránilo místo činu před kontami-
nací ze strany samotného ohledávače – před jeho vlasy, vlákny, 
šupinkami kůže a všemožnými dalšími stopami, které by mohl 
na místo činu zavléct. (Kdysi málem zatkli jednoho muže kvůli 
rajčatovému semínku, které prokazovalo jeho přítomnost na mís-
tě vraždy – než se zjistilo, že semínko pocházelo z boty ohledá-
vače, který si z nedbalosti nevzal ochranné galoše… a který se 
díky Lincolnu Rhymovi záhy stal bývalým ohledávačem.)

Na místo dorazilo několik dalších aut včetně civilního Fordu 
Crown Victoria patřícího poručíkovi Lonu Sellittovi, který pra-
coval jako detektiv na oddělení závažných trestných činů. Auto 
bylo dokonale čisté a ještě z něj kapala voda po výjezdu z myčky. 
Naopak Sellitto byl jako vždy neupravený. Měl na sobě nevy
žehlenou bílou košili, nakřivo uvázanou kravatu a zmačkaný ob-
lek, který měl naštěstí tmavě modrou barvu, a ta dokáže skrýt  


