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ČAROJÍZDA



Říká se, že život 
je to, co se 
stane, když si 

plánujete něco 
jiného.

A bohužel…

…stejné je to 
se smrtí.



Hezký 
auto.

Detektiv konstábl 
Sahra Guleedová, 

hlavní vyšetřovací tým.

Trochu 
škoda.

Inspektorka Miriam 
Stephanopoulosová, 
hlavní vyšetřovací 

tým.

Vsadím se, 
že by měl taky 

ten dojem.



Šéfová!

Proboha. 
Radši mě 
zastřelte.

Brýtro 
vespolek.

Jmenuji se Peter Grant a jsem 
členem udatné armády bojující 
za spravedlnost, všem poctivým 
lidem známé jako metropolitní 
policie. A těm ostatním jako 

„chlupatý“.

Přesněji jsem členem 
oddělení metropolitní 

policie, které se zabývá 
magií a nadpřirozenem. 
Nebo „těma divnejma 

sračkama“, jak to popisují 
moji kolegové.

Můžete nám říkat „Sokol“ 
nebo „Rozmar“ nebo 

speciální vyhodnocovací 
útvar.

Oslovení záleží 
jen a jen na vás.

Vstal jste 
nějak brzy…



…co vás vede k přesvěd-
čení, že to spadá k vám?



Co to 
máš v tom 
pytlíku?

Ještě jsem 
neměl odvahu 
to zjistit…

Pověděla mi 
o tom chlápkovi 

v autě. A taky že tam 
bylo ještě 
něco… Něco 

„nad“.

Vzhledem k tomu, že její 
máma je bohyně řeky Temže, 

mám sklony jí věřit, když 
mi říká, že se děje něco 

divného.



Ale už jsem 
pochopil, že když 

mluvím s nadřízeným 
důstojníkem, vyplatí se 

být obezřetný.

Jak přesně jste 
se o tomhle 
dozvěděl?

Obdržel 
jsem zprávu, 

madam.

Tady  
nikoho neo-
blbnete…

…ale 
poslužte 

si.

Jasně že jsem proti kontaminaci 
místa činu. Ale musí opravdu 
tolik vyšilovat kvůli tomu, že 
máte na nohou vlastní boty?



Hmmm…

Tušíte, co 
to hledá?

Vestigia. Stopy, 
které zanechává 

magie.

Mohl bych 
otevřít 
kapotu?

Jen směle!

Pociťujete je neustále. Jen si 
myslíte, že je to vaše představivost 
nebo vzpomínka, zbloudilá myšlenka 

nebo, když máte fakt kliku, počáteční 
symptom schizofrenie.

Když chcete být 
praktik…



…musíte se 
je naučit 
rozeznat.

Pach staré 
kůže.

Zvuk naštvaného 
šumícího davu…

Tak 
co…?



Je to Sokol?

Jak jsem řekl, 
Sokol = divný 

hovadiny = magie.

Tak nějak.

Známe 
majitele 

auta?

Euan Ferguson, 
peněženku měl v saku, 
takže to nejspíš bude 
naše oběť. Národnost 
irská. Taky pracoval 

jako bankéř.

Skvělé, to nám 
zúží skupinu 

podezřelých…
…na většinu 
obyvatel 
západní 
Evropy.

To auto se právě stalo 
součástí trestného činu 
poškozování majetku.

Jeho 
expřítelkyně mu 
údajně nalila 
do nádrže 

vodu.

Drsný!
To mu 

rozhodně 
nevylepšilo 
vstřikování.

Jenže on 
nevznesl 
obvinění.

Co 
kdybyste 
si zašel 
promluvit 
s jeho 

ex?
A Petera 

vezměte s sebou, 
když už je 

tady, aby si taky 
zasloužil 

plat.



K domu potenciálního 
podezřelého prostě 
jen tak nepřijecháte 

a nehodíte řeč.

Nejdřív si zavoláte na IZP 
(integrovaná zpravodajská 
platforma), abyste vytáhli 

všechno z…

…registru řidičů…

…z paso-
vého…

…a pochopitelně se 
na ně podíváte tam, kde 
hledají informace úplně 

všichni.

…národního 
policejního 
systému…


