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0408 EXT. LESNÍ CESTA – VEČER 

Od mrtvé dívky se zdvihá lékař. 

Policisté Kubát s Tichým z něj 

nespouštějí oči. 

KUBÁT: 

A je to vražda? 

LÉKAŘ: 

Ano. Tohle měla v ústech. 

Lékař podává Kubátovi s Tichým 

dívčí kapesníček. Je bílý, skoro 

čistý; v rohu má ozdobným písmem 

vyšitý monogram KM. 

LÉKAŘ: 

Víte, co má na krku? 

Kubát s Tichým se nad dívkou 

skloní. Pozorují… 

… červený otlačený pruh pod její 

bradou. 

Zkusmo odpoví Tichý. 

TICHÝ: 

Strangulační rýhu? 

LÉKAŘ: 

Správně. 

TICHÝ: 

Já to ještě nikdy neviděl, jen 

jsem o tom čet‘. 

KUBÁT: 

My tady moc vražd nemáme… 

TICHÝ: 

A když, tak spíš někdo někomu 

rozbije hlavu… jako předloni 

jeden lesník hospodskýmu 

polenem. 

KUBÁT: 

Protože ho ten hospodskej 

okrad‘. 
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TICHÝ: 

A vlastně se to ani 

nevyšetřovalo, protože se ten 

lesník přišel udat sám. 

KUBÁT: 

A brečel u toho. To si pamatuju. 

LÉKAŘ: 

Strangulační rýha vzniká při 

škrcení. Víte, jaký je rozdíl 

mezi škrcením a rdoušením? 

Policisté se po sobě podívají… a 

pak se ozve hlas Havlíka. 

HAVLÍK (M.O.): 

Rdousí se rukama. Při škrcení se 

používá provaz… šátek… prostě 

něco takového. 

Všichni se otočí po hlase. 

Po lesní cestě přichází Havlík… 

a v závěsu za ním Budík 

v doprovodu Nováčka. 

LÉKAŘ: 

Správně. 

HAVLÍK: 

A když se podíváte támhle… 

Havlík kývne hlavou kamsi do 

mlází. 

HAVLÍK: 

Tam se zrovna kus nějakého 

provazu válí. Podle průměru… no… 

Havlík se bez zaváhání skloní 

k mrtvé dívce 

HAVLÍK: 

… myslím, že by to odpovídalo. 

Budík se obrátí na strážmistry. 

BUDÍK: 

Znáte ji? 

Strážmistři se po sobě podívají. 
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KUBÁT: 

Já ne. 

Tichý jen zavrtí hlavou. 

TICHÝ: 

Já taky ne. Myslím, že z Malý 

ani Velký Chuchle není. 

Havlík se od dívky podívá na 

Budíka. 

HAVLÍK: 

Oblečená jak ze žurnálu, čistý 

ruce, pěstěný nehty. Ta bude 

z Prahy. 


