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Vyhráme? 

Nad Grayovými myšlienkami som premýšľala ešte cestou do mojej izby, kde 

som si konečne plánovala oddýchnuť, lenže to by som si pred vchodom 

nemohla všimnúť list. „Ach nie, prosím len nech to nie je z veliteľstva! ˮ 

pomyslela som si pomaly otvárajúc obálku, v ktorej som, našťastie, uvidela len 

list z pošty, na ktorom stálo, že mi prišiel balík. Celkom mi odľahlo, ale vzápätí 

som zahnala myšlienky na seriály alebo horúcu vaňu, keďže na konci stálo, že 

si ho musím vyzdvihnúť dnes do pol noci. „Super.“ povzdychla som si a rovno 

som sa išla znovu obuť. ,,Rovno poňho zbehnem teraz.“ ,,Po koho alebo čo 

ideš? Vlastne, na tom nezáleží, pridám sa!“ spoza chrbta na mňa vyletel Alex. 

,,Ale, len pre jeden balík, nič podstatné.“ „Nemôžem si ísť ani niečo sama 

vyzdvihnúť? ˮ pomyslela som si a dúfala som, že si to rozmyslel. Keď som po 

chvíli zbadala, že stále trval na svojom, rozhodla som sa nechať ho ísť tiež.  

*** 

Pomaly sme sa blížili k budove, keď som počula krik z vedľajšej uličky. Alex to 

pravdepodobne počul tiež, keďže sme sa obaja rýchlo rozbehli k miestu, odkiaľ 

to išlo, ale keď sme tam dobehli, bolo neskoro. Jediné, čo som uvidela bola 

silueta osoby v plášti a žiarivé zlaté oči, ktoré sa ma snažili vtiahnuť do 

temnoty.  

***  

Ďalšou vecou, ktorú som uvidela, bola až tmavá zem so sviečkou, ktorá bola až 

nepríjemne blízko. Priam mi horela pod nohami a zdalo sa, že to bolo jediné 

svetlo v miestnosti. ,,Alex? Kde si?“ Bola som celkom zmätená, keďže tu vládlo 

neprirodzené ticho a myslela som, že som tu sama, pokiaľ sa odniekiaľ 

neotvorili dvere a dnu vošla tá istá osoba so žiarivými očami. Fakt, že som bola 

priviazaná lanom o stĺp som zistila, až keď som sa chcela rozbehnúť k tej 

osobe a povedať jej niekoľko vecí, ktoré som mala práve na mysli. ,,Kto si?! A 

kde je Alex?!“ zakričala som, na čo sa mi ako odpoveď dostal len smiech. ,,Ty 

myslíš toho tmavovlasého chalana, ktorý bol včera s tebou?“ Podľa hlasu som 

zistila, že osoba predo mnou bola pravdepodobne žena. ,,Ten a ešte jeden sú 

tam. Podľa všetkého tiež patrí do toho vášho 'tímu'.“  

A čo ďalej? 
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Bolo tu dostatok svetla na to, aby som rozpoznala, ktorým smerom ukazuje, ale 

nie dostatok na to, aby som jej dokázala vidieť do tváre. Keď si moje oči 

privykli na tmu, dokázala som v rohu miestnosti rozpoznať dve ďalšie postavy, 

ktoré boli pravdepodobne Gray a Alex. ,,Hej! Gray?! Alex!“ kričala som na nich, 

ale nezdalo sa mi, že by reagovali. ,,A teraz ma, dáma a páni, ospravedlňte, 

idem pokračovať v triedení ľudstva.“ Oči jej znovu zažiarili na zlato a zmizla. 

Vtom sa obidvaja znova prebrali k životu a zmätene sa na seba pozerali. „Hej!“ 

Zakričala som znovu na nich, pretože som si uvedomila, že ani jeden z nich nie 

je zviazaný a taktiež som začala osobu, ktorá nás sem priviedla, podozrievať. 

Po chvíli čakania Gray podišiel ku mne a prerezal lano, ktorým boli moje ruky 

priviazané k stĺpu a ja som sa tak znovu mohla slobodne pohybovať. ,,Mám 

mierne podozrenie, že osoba, ktorá nás tu drží je Covid. A taktiež som zistila, 

že je to žena a myslím, že viem, ako zabíja a prečo.“ Obidvaja ku mne prišli a ja 

som začala so svojimi teóriami. ,,Takže mám niekoľko nápadov, prečo zabíja, 

keďže pri odchode povedala, že ide 'triediť ľudstvo'. Prvý je...“ Nestihla som 

ani dopovedať, pretože sa rýchlosťou blesku otvorili dvere a niekto vtrhol 

dovnútra...  

 

Pokračovanie nabudúce.... 
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